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A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszeré-
szek civil szerveződése során jött létre a gyógyszerészet új ars poeticájának 
megfogalmazása, a gyógyszerészi hivatás fejlesztése és társadalmi megbe-
csülése előmozdítása érdekében.

Érdekérvényesítő tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatok-
ra is figyelemmel tényszerű adatokra, elemzésekre és következtetésekre 
támaszkodva, a gyógyszerészet stratégiai érdekeit szem előtt tartva vé-
gezzük. 

•	 Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a minden-
kori állami és szakmai irányítás vezetőivel, egészségügyi és civil szer-
vezetekkel egyaránt. 

•	 Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszertárak működési 
feltételeinek javítása, a kiszámítható szakmai, gazdasági és jogi környe-
zet megteremtése. 

•	 Kiemelkedően fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac szereplőivel, a gyógy-
szergyártók és nagykereskedők szervezeteivel való érdekazonosság 
hangsúlyozását, a harmonikus szakmai és gazdasági együttműködést. 

•	 Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tag-
ságunk tájékozottságának növelésére, felkészültségének javítására. 

•	 Célkitűzésünk a gyógyszertárak szakmai, gazdasági, jogi és egyéni 
érdekérvényesítésének magas szintre való fejlesztése. Törekszünk a 
gyógyszerészet társadalmi presztízsének növelésére, a szakmai szolgál-
tatások színvonalának emelésére. 

•	 Fontosnak tartjuk a betegek életminőségének javítását, a gyógyszerész 
gyógyszerterápiás tanácsadó szerepének növelését, a betegorientált 
gyógyszerészet elterjesztését. 

•	 Elősegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdekérvényesítési gyakor-
latának harmonizációját, felvállalva a gyógyszertárak és azok működte-
tésével összefüggő kérdések képviseletét.

 
SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT

Missziós nyilatkozat
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zalékát teszik ki. A legnagyobb számú 
hiány egy allergén hatóanyaghoz tarto-
zó készítménynél tapasztalható, ami a 
teljes hiánycikklista 15 százalékát fedi 
le, egyetlen gyártóhoz tartozik, és piaci 
megfontolások miatt vált hiánycikké. 
Egy infúziós alapanyaghoz tartozó ké-
szítmény a hiánytermékek 5,2 száza-
lékát teszi ki, és szintén egy gyártóhoz 
tartozik. A fentanyl hatóanyaghoz tarto-
zó készítmények az összes hiánygyógy-
szernek már csak 4 százalékát teszik ki, 
összesen 3 gyógyszergyártóhoz tartoz-
nak, és a hiányuk indoka szintén piaci 
megfontolás.

Túllépve a tervezett határidőt

A regisztrált, legkorábbi bejelentett 
hiány kezdete 2007. március 8. Ez a 
készítmény még mindig hiánycikk, 
„piaci megfontolások” indokkal, és a 
hiány-időszak tervezett vége megjelö-

lés nélküli. A következő legrégebbi 
bejelentés viszont már csak 2010. 
február 21. 2012 előtt csupán 
16 bejelentett készítmény ta-
lálható, amelyek együttesen a 
hiánycikkeknek csupán az 1 
százalékát alkotják. 2012-2016 
között (5 év) 403 regisztrált hi-
ánycikk van, amelyek a hiány-
cikk-gyógyszerek 27,6 százalé-

kát képezik. 2017-2018 között (2 
év) 770 bejelentést regisztráltak, ami a 
hiánycikkek 52,8 százaléka. Ebben az 
évben, 2019-ben 269 bejelentést tettek, 
ami 18,4 százalékos részarányt jelent.

A 2007-2015 között bejelentett hiány-
cikk-készítmények (290) közül 251-nél 
nincs megadva a „hiány tervezett vége” 
időpont, ami 86,5 százalék. 2018-ban 
10 készítmény, idén pedig 2 termék ese-
tében járt le ez a határidő, ám ezek még 

Patikában dolgozó gyógyszerészként 
számunkra fontos kérdés, hogy ki tudjuk 
szolgálni a beteget. Mi, utolsó láncszem-
ként ütközőfelület is vagyunk, hiszen ez 
a jelenség nálunk jelentkezik a gyakor-
latban problémaként. Néha tudjuk a vá-
laszt, máskor viszont csak kevés infor-
mációval rendelkezünk arról, hogy 
mit miért nem tudunk a betegnek 
megrendelni. Hogy valóban mi zaj-
lik a háttérben, kevés tára mögött 
álló gyógyszerész tudja…

Hol is kezdődik egy gyógyszer 
története, amikor hiány lesz be-
lőle? Kedves patikában dolgo-
zó kollégák, csalódást kell, hogy 
okozzak: nem a tára asztalnál. Az csak 
a folyamat vége. Ami fontos viszont, 
hogy nem attól válik egy gyógyszer hi-
ánycikké, hogy a nagykereskedő nem 
tudja szállítani.

A hiány bejelentése

Nézzük sorban, az elejétől! A hivata-
los gyógyszerhiány a gyógyszer forga-

lomba hozatali engedélyével rendelke-
ző cég hivatalos, kötelező bejelentése 
alapján (www.ogyei.gov.hu/hiany_be-
jelentes/), vagy egyéb módon (bete-
gek,  nagykereskedők, kórházak ál-
tal) bejelentve a hatóságnak (OGYÉI) 
kezdődik. A bejelentéseket az OGYÉI 
kivizsgálja, nyilvántartásba veszi, 
kockázatelemzést végez és megteszi 
a szükséges intézkedéseket. Mindene-
kelőtt, a bejelentett hiányt a hivatalos 
honlapján közzéteszi.

A 2019. szeptemberi állapot szerint 
Magyarországon 1458 bejelentett 
és regisztrált hiánycikk található az 
OGYÉI honlapján. Ebből 189 az EU, 
1269 pedig az OGYÉI által törzsköny-
vezett készítmény. 

Az említett 1458 gyógyszerkészít-
mény 430 hatóanyagot ölel fel, ami 
160 forgalomba hozatali engedéllyel 
rendelkező céghez tartozik. Az emlí-

tettekből láthatjuk, hogy van átfedés a 
készítmények és a hatóanyagok között. 
Minden bejelentő, forgalomba hozatali 
engedéllyel rendelkező cégre átlago-
san 2,6 gyógyszerkészítmény és 9,1 
hatóanyag jut. Általában elmondható, 
hogy egy hatóanyaghoz átlagosan 3,3 
készítmény tartozik. 

Nagy szórást mutat egy-két készítmény, 
amelyek a teljes lista csaknem 30 szá-

Törés a láncban
Gyógyszerhiány, és ami mögötte van – 1. rész
Mit is jelent a gyógyszerhiány? Gyakorló gyógyszerészként, a tára mögött mást gondolunk e fogalom mögé, mint az OGYÉI 
vagy akár egy gyógyszergyártó. A beteg, a vásárló sem lesz nyugodtabb, ha a hivatalos jogszabályi magyarázattal szolgálunk 
arra az egyszerűnek tűnő kérdésére, hogy „Miért nem kapom meg a gyógyszerem?”

„A 2019. szeptemberi állapot 
szerint Magyarországon 1458 

bejelentett és regisztrált hiánycikk 
található az OGYÉI honlapján.”

https://www.ogyei.gov.hu/hiany_bejelentes/
https://www.ogyei.gov.hu/hiany_bejelentes/
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A jogszabály azonnali bejelentési köte-
lezettséget ír elő. Az utólagos bejelen-
tés, visszamenőleges dátummal nem 
fogadható el. A bejelentési kötelezett-
ségnek a „Nyomtatvány átmeneti ter-
mékhiány bejelentéséhez” című lapon 
kell eleget tenni. Ezen szerepelnek

•	 a kérelmező adatai (név, cím),
•	 a készítmény adatai,
•	 a készítmény megnevezése,
•	 törzskönyvi száma és kiszerelése,
•	 forgalomba hozatali engedélyének 

jogosultja,
•	 az ellátási gond kezdete,
•	 az ellátási gond vége,
•	 az ellátási gond oka, ami lehet: 

gyártási gond, hatóanyag-, vagy 
egyéb alapanyag-ellátási probléma, 
szállítási vagy raktározási gond, pi-
aci megfontolások, megnövekedett 
igény, vagy egyéb.

A fenti hiány-okokat a forgalom-
ba hozatali engedély jogosultja adja 
meg. Tudni kell azonban, hogy ami-
kor egy gyógyszerkészítményből 
valódi hiánycikk lesz, az a legtöbb 
esetben több tényező együttes hatá-
sának az eredménye. „Gyártási prob-
léma” alatt, ami a hiányok körülbelül 
negyedénél jelenik meg indokként, 
egy több okra visszavezethető, több-
tényezős folyamatot kell elképzelni.  
Míg a „piaci megfontolás” mögött, 
amely a hiányok 63 százalékánál je-
lenik meg indokként, szintén több ok 
húzódhat meg. 

mindig hiánycikkek. 33 ké-
szítmény hiányidőszakának 
tervezett lejárata 2020.

A jelenlegi hiánycikkek 
80,79 százalékát 2016 után 
jelentették be. 2016-ban 
123, 2017-ben 531, 2018-
ban 239, 2019-ben 269 a 
bejelentések száma. Ezek 
53 százalékánál, vagyis több 
mint a felénél nincs megad-
va a hiányidőszak tervezett 
vége. (A teljes hiánycikklista  
58,9 százalékánál nincs 
megadva ez az adat!) 

A legutolsó hiánycikk beje-
lentésének dátuma 2019. október 31., 
az indok „piaci megfontolások”, és a 
hiány-időszak tervezett vége itt sincs 
megjelölve. A legrégebbi, már „lejárt” 
hiány-időszak tervezett vége 2018. ja-
nuár 31. volt, a hivatkozás ez esetben 
„gyártási gondok”. A legkésőbbi ilyen 
dátum 2021. március 30., a hiány indo-
ka itt is ugyanaz. Az 1458 készítmény-
ből 159 haladta már meg a „hiány ter-
vezett vége” dátumot (860 terméknél 
nem jelölnek meg ilyen időpontot), ami 
a hiánycikkek 11 százalékát jelenti. 

A hiány oka

A forgalomba hozatali engedéllyel 
rendelkező cégnek a hiány bejelenté-

sekor bizonyos adatokat kötelezően 
fel kell tüntetnie:

„Ha a forgalomba hozatali engedély 
jogosultja Magyarországon a gyógy-
szerrel a folyamatos ellátást nem tudja 
biztosítani, a készítményt átmenetileg 
vagy tartósan nem tudja, vagy nem 
kívánja forgalmazni, ezt a tényt, va-
lamint ennek időtartamát, az ezen idő 
alatt is elérhető mennyiség nagyság-
rendjét a vele szerződéses jogviszony-
ban álló gyógyszer-nagykereskedők-
kel, a gyógyszerészeti államigazgatási 
szervvel, és közfinanszírozásban ré-
szesülő gyógyszer esetén az egészség-
biztosítási szervvel haladéktalanul tu-
datni köteles. (2005. évi XCV törvény  
16. § (2))”

1. ábra: A hiány kezdete, tervezett vége, megoszlás (db)

2. ábra: A hiány oka

Forrás: OGYÉI

4%

Forrás: OGYÉI
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•	 OGYÉI által helyettesíthetőnek 
nyilvánított gyógyszer,

•	 egyedi import.

A 4. ábrán azonban az is szembetűnő, 
hogy vannak elsődleges, és vannak rit-
kábban, vagy bizonyos gyógyszerké-
szítmények esetében nem használható 
megoldások. A más kiszerelés, más 
hatáserősség és más gyógyszerforma 
patikai szinten megoldódik. Az azo-
nos javallatban más gyógyszer és az 
OGYÉI-helyettesítés szintén. Ezekben 
az esetekben a hatóságoknak nincs kü-
lönösebb teendőjük. A kontingens-en-
gedély és az egyedi import esetében 
viszont van.

Az egyedi import 52 készítményt érint, 
ami csupán 35 hatóanyagot jelent. 
Kontingens-engedélyt 86 készítmény 
hiányának megoldására adtak ki, ami 
48 hatóanyaghoz tartozik. Ez a két me-
tódus a készítmények 9 százalékát fedi 
le, és a hatóanyagok 19,3 százalékára 
ad megoldást.

Az egyedi import- és a kontingensen-
gedélyt kapott készítmények esetében 
érdemes megvizsgálni a hiány okát. 
A teljes hiánycikklista százalékos 
megoszlásához képest ez a csoport 
igen hangsúlyos a gyártási gondok és 
a piaci megfontolás terén. Szórásuk 
meghaladja a többi kategória átlagát, 
ezeknél a készítményeknél nagyobb 
számban találkozhatunk gyártási 
problémával, és a hatóanyag-ellátá-
si probléma is gyakoribb a többihez 
képest.

Terápiás területek

A gyógyszerek hatásterülete kapcsán 
széles megoszlást találhatunk, ami-
ről az ATC-kód szerinti csoportosítás 
nyújthat képet.

A legtöbb hiánycikk az idegrendszert 
érintő és az „Egyéb” kategóriába so-
rolható készítmények közül kerül ki. 
Hasonló mennyiséget mutatnak a vér-
képzőszervek, a kardiovaszkuláris 
rendszer, a szisztémás fertőzések és 
daganatos betegségek gyógyszerei. 

Ami viszont a 3. ábrán jól látható, hogy 
a legnagyobb, 63 százalékot kitevő „piaci 
megfontolás” kategóriába sorolt 914 ké-
szítményhez 99 gyártó és 342 alapanyag 
tartozik. Ez a gyártók 62 százalékát, illet-
ve az alapanyagok 79,5 százalékát fedi le. 

„Szállítási probléma” a gyártók 11,8 
százalékát és a hatóanyagok 10,4 szá-
zalékát, míg maga a szállítási probléma 
a teljes hiánycikkeknek csupán a 4 szá-
zalékát érinti.

Ugyanezt az ellentmondást láthatjuk 
azoknál a bejelentett készítményeknél is, 
amelyek hiányának indoka a „megnöve-
kedett igény”: ezek a termékek a teljes 

listának csupán az 1,5 százalékát teszik ki, 
hiányuk a gyártók 7,5 százalékát, a ható-
anyagoknak pedig a 3,4 százalékát érinti.

Lehetséges megoldások

A hiánykészítmény pótlására több le-
hetőség kínálkozik:

•	 ugyanaz a gyógyszer más kiszere-
lésben,

•	 ugyanaz a gyógyszer más hatáserős-
ségben,

•	 ugyanaz a gyógyszer más gyógy-
szerformában,

•	 azonos javallatban más gyógyszer,

3. ábra: A hiány oka, megoszlás (db)

4. ábra: Megoldási javaslat, eloszlás (db)

Forrás: OGYÉI

Forrás: OGYÉI
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Az egyes csoportokat megvizsgálva 
viszont az okokat illetően eltérő képet 
kaphatunk. Például a bőrgyógyászati 
készítmények hiányának 70 százalékát 
a gyártási gond és a piaci megfontolá-
sok adják együttesen. Ezzel ellentétben 
a szisztémás fertőzések hiánycikkeinek 
43 százalékát a gyártási gondok adják, 
6 százalékát pedig a megnövekedett 
igény, amit 21 százalékban kontingens- 
engedéllyel igyekeznek megoldani.

További konklúziók

A gyógyszerhiányt adó készítmények 
nagy számát vizsgálva láthatjuk, hogy 
hatóanyagra levetítve az éves szinten 
nem több mint a megelőző évek ará-
nya. A hiány oka hatóanyagonként és 
ATC-kód szerinti lebontásban is elté-
rést mutat. A hiánykészítmények a kül-
földi gyártók esetében nagyobb számot 
mutatnak, mint a hazai cégek esetében, 
és ez a hatóanyagokra is igaz. 

Az elmúlt években elsősorban piaci 
megfontolások miatt, másodsorban 
pedig gyártási probléma miatt jelentet-
tek be hiánycikket. Elenyésző a meg-
növekedett igény és az adminisztratív 
probléma. 2016 előtt elsősorban piaci 
megfontolások miatt (80,4 százalék) és 
gyártási problémák (15,8 százalék) mi-
att jelentettek be hiánycikket. Szállítási 
és raktározási gondokra hivatkozva 0,6 
százalékban regisztráltak nem besze-
rezhető készítményeket. 

A jelenlegi hiánycikkek több mint felét 
2016 után regisztrálták. A legfőbb ok 
(58,1 százalék) a piaci megfontolások 
és gyártási problémák (29,8 százalék). 
Megnövekedett igény miatt viszont 
csupán 22 esetben keletkezett hiány 
egy bizonyos termékből.

A folytatásban megismerhetjük, mit 
jelent a gyógyszerhiány a hatóság és 
a gyógyszergyárak számára, és ez a 
probléma milyen intézkedéseket, fel-
adatokat igényel.

Dr. Biczó Ágota
szakgyógyszerész, 

gyógyszertárvezető

5. ábra: Kontingens- és egyedi importengedélyt kapott készítmények hiányának okai

6. ábra: ATC-kód szerinti eloszlás (db)

7. ábra: A hiány oka (db)

Forrás: OGYÉI

A: Tápcsatorna és anyagcsere
B: Vér és vérképzőszervek
C: Kardiovaszkuláris rendszer
D: Bőrgyógyászati készítmények
G: Urogenitális rendszer és nemi hormonok
H: Szisztémás hormonkészítmények
J: Szisztémás fertőzés elleni szerek

L: Daganatellenes szerek
M: Váz- és izomrendszer
N: Idegrendszer
P: Parazitaellenes készítmények
R: Légzőrendszer
S: Érzékszervek
V: Egyéb

Forrás: OGYÉI
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szerei közül melyiket és milyen gyako-
risággal váltja ki. Az a gyógyszerészi 
gondozás szuperlatívusza volna, ha 
egyes élettani paramétereket, labor- 
eredményeket is láthatnánk, amivel 
már a gyógyszer hatása is monitoroz-
ható lenne.

Mindehhez az is szükséges, hogy az 
orvos azt írja fel, amire a betegnek (és 
nem másnak) szüksége van. Szoktam 
találkozni olyan esettel, amikor kide-
rül, hogy az adott gyógyszert valójában 
a kiváltó hozzátartozója szedi, mégis a 
kiváltó nevére írta fel az orvos, mert így 
nem kell elmenni a felírási igazolásért. 
Bízzunk benne, hogy ez hamarosan, 
a meghatalmazás bevezetésével meg-
szűnik. De olyan is előfordul, hogy az 
orvos azért ír fel dupla hatáserősségű 
tablettát a páciensnek, hogy azt felez-
ze, mert árban így lesz kedvezőbb. Ez 
akkor lehet gond, ha az adagolást az 
orvos nem ehhez állítja be, de akkor 
is, ha a tabletta, technológiai sajátságai 
miatt, valójában nem felezhető. 

A vényíró szoftverek hibájából eredő-
en gyakran találkozunk forgalomban 
nem lévő készítményekkel, vagy olyan 
esetekkel, amikor kéthavi mennyisé-
get írnak fel 30 napra. Megjegyzem, 
az orvosi „leleményesség” egy másik 
vonulata, amikor az adagolás azért lesz 
a napi egy helyett 2x1, mert úgy több 
doboz rendelhető egy receptre. Sajná-
latos, hogy az orvos, sok esetben a be-
teg tudtával, nem számol azzal, hogy 
egy esetleges kórházi ellátás idején az 
EESZT-ből kérik le a gyógyszerelési 
adatokat, és így a beteg gyógyszerelése 
borulni fog. Ezeknek az anomáliáknak a 
kivédése, azon túl, hogy a vényíró szoft-
verek akkreditációját is érinti, az orvo-
sok oktatását is szükségessé teszi, hogy 
felelősséggel történjen a gyógyszerren-

Miért tudom megérteni, hogy egy-
re több kolléga kerüli az expediálást? 
Mert magam is expediálok, nap mint 
nap küzdünk az EESZT-vel, a HUM-
VO-val, a rendszergazdáinkkal… Az 
elmúlt néhány év gyökeresen megvál-
toztatta a patikai munkát. Ma már nem 
az határozza meg az expediálás sebes-
ségét, hogy ki milyen gyorsan találja 
meg a gyógyszert a fiókban, hanem 
hogy mennyire ismeri azt az informa-
tikai rendszert, amivel dolgozik. Ha 
ismerjük, és a karbantartási szintje is 
megfelelő, akkor van lehetőségünk, 
erőnk az adatrögzítés közben a beteg-
gel valóban foglalkozni. A gyógysze-
rész egyik fő feladata mostanában az 
adatrögzítés lett, hogy az egészégügy 
összes szereplője megfelelő informáci-
ók birtokában hozhassa meg a betegre 
vonatkozó döntéseit.

Elektronikus Egészségügyi  
Szolgáltatási Tér

A modern egészségügyben a betegről 
szerzett információkat már nem karto-

non vezetjük, amely helyhez kötött in-
formációtároló volt, hanem megjelent 
az EESZT, amely biztosítja az egy-egy 
páciensre vonatkozó információk sza-
bad áramlását a különféle egészség-
ügyi szolgáltatók között. Ennek leg-
nagyobb problémája, hogy még most, 
az indulás után két évvel is viszonylag 
kevés adat van fent a térben, és most 
nem csak az információhalmaz e-re-
cept részére gondolok. Az adatok (nem 
csak az e-vények) felvitele folyamatos, 
ahogy a különféle szolgáltatók bevoná-
sa is. Ezek alapján minden betegről egy 
komplex, integrált egészségügyi adato-
kat tartalmazó rendszer készül. Miért 
lesz jó egy ilyen adatbázis? 

Gondoljunk bele abba az egyszerű szi-
tuációba, amikor a pácienstől megkér-
dezzük, hogy milyen gyógyszereket 
szed. Vagy emlékszik rá, vagy nem. 
Sokszor küzdünk azzal, hogy egy-egy 
gyógyszerkölcsönhatás felderítéséhez 
félórás mélyinterjú szükséges, miköz-
ben egy feltöltött adatbázisból ez egy 
gombnyomással elérhető lenne. Vi-
szont még ha az orvosok és egyéb szol-
gáltatók alaposan fel is töltenék az ada-
tokat, a rendszernek akkor is van egy 
buktatója, méghozzá maga a beteg. Hi-
szen attól, hogy felírták neki a gyógy-
szert, még nem biztos, hogy ki is váltja. 
Attól, hogy kiváltja nem biztos, hogy 
be is szedi. Attól, hogy beszedi, nem 
biztos, hogy jól is szedi. Attól, hogy jól 
szedi, nem biztos, hogy az életmódta-
nácsokat is betartja. Márpedig csak e 
feltételek maradéktalan teljesülésekor 
várható, hogy a gyógyszertől remélt 
maximális egészségnyereség valójában 
megjelenjen, realizálódjon.

Milyen segítséget kaphatunk az 
EESZT-től a gyógyszerészi gondozás-
hoz? Azt az információt, hogy a gyógy-

Gyógyszerészek a digitális világban
Nehezítik vagy támogatják munkánkat a patikai számítógépes szoftverek?
A digitalizáció elterjedésével megnőtt a hozzáférhető információk mennyisége. Ezek feldolgozását a számítógépes progra-
mok lennének hivatottak megkönnyíteni. De valójában mennyire tudunk élni velük, és mennyire vagyunk kiszolgáltatva ne-
kik? Az alábbiakban ezekről a kérdésekről foglalnám össze a gondolataimat.

https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal
https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal
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A patikai szoftverek fő feladata a fent 
említett két külső rendszer megfelelő 
kiszolgálása, a készleteink stabil nyil-
vántartása, valamint a megfelelő szám-
lakezelés. Miután az eRetaxa funkció 
is megjelent az EESZT-ben, ennek a 
megfelelő biztosítása is a rendszergaz-
da feladatává vált. Végezetül pedig a 
megfelelő officinai információk biz-
tosítása is ezen a programon keresztül 
történik. Persze azon túl, hogy ezeket 

a program biztosítja, a 
felhasználónak, azaz 
az expediálónak is 
(ki) kell tudnia ezeket 
használni.

Az itt említett funkci-
ók meglétében a saját 
rendszergazdai prog-

ramom esetében biztos 
vagyok, de mivel alapvetőek, ezért 
más programoknál is biztosítottnak 
kell lenniük. Ez nem jelenti azt, hogy 
minden patika él is ezekkel a lehetősé-
gekkel.

Az áru átvételénél lehetőségünk van 
vonalkód-olvasóval ellenőrizni a meg-
érkező áru helyességét. Ez egyrészt 
pontosabbá és visszakövethetővé teszi 
az átvételt (a programban visszanézhe-
tő, hogy miből mennyi lett szkennel-
ve), másrészt a vonalkód-egyezéssel 

delés, hiszen az elektronikus adatbázis-
ban nincs „megjegyzés” kategória, de 
ha lenne is, a jogszabály megkerülése 
esetén ezt amúgy sem igen töltenék ki.

Egyedi gyógyszer-azonosítás

Ugorjunk át a másik nagy aktualitásra, 
a HUMVO-ra, amely szintén a gyógy-
szerelés biztonságát lett volna hiva-
tott szolgálni! Eredetileg 
nemcsak a végponto-
kon jelentették volna 
a gyógyszer helyze-
tét, hanem a köztes 
állomásokon (például 
a nagykereskedőnél) 
is. A rendszer előnye 
lett volna, hogy a 
gyógyszerek útközbeni 
helyzete is meghatározható lett volna, 
egészen addig, amíg a kiváltóhoz nem 
jut. Jelen állapotában viszont csak két 
állapotot rögzítenek egy dobozhoz: 
amikor a gyárak az elkészültekor beje-
lentik, illetve amikor a gyógyszerészek 
a kiadáskor kijelentik. Ennek ellenére 
azért egy nagy előnye mégis van. A 
kijelentéshez be kell olvasni a dobo-
zon található 2D-s datamátrix kódot 
(rövidítve DM-kód, amit sokszor hely-
telenül QR-kódnak hívunk), aminek 
köszönhetően megvalósul egy utolsó 
végponti ellenőrzés, hogy biztosan jó 
gyógyszert kapott-e a beteg. Ezzel az 
előnnyel érdemes élni, akkor is, ha kis-
sé kényelmetlen. 

Én azt látom, hogy ennek a gyakorlati 
kivitelezése pár hibától eltekintve nem 
okoz fennakadást, és – a gyógyszer-
csere esélyének csökkentése miatt – a 
patikai készletgazdálkodást is javítja. 
Ráadásul az utóbbi időben egyre több 
gyógyszer külső csomagolása kezd 
nagyon hasonlóvá válni. Erről rövi-
den annyit, hogy ez addig nem gond, 
amíg mi vonalkóddal ellenőrizzük 
kiadáskor, de a beteg otthon könnye-
dén összecserélheti a hozzátartozója 
gyógyszereivel. Sajnos erre is volt már 
precedens.

Mindezen potenciál ellenére a rend-
szernek azért vannak hátulütői is. A 

HUMVO kezelésére alkalmas vonal-
kódolvasók beszerzése komolyabb 
költséggel járt. Emellett, amíg nincs 
minden dobozon rajta a plusz vonal-
kód, expediáláskor ez zavaró, és az 
érdemi munkától időt vesz el a kód 
hiábavaló keresgélése. Olyat szeren-
csére még nem tapasztaltam, de nem 
kizárt, hogy a betegnek tűnjön fel az, 
hogy egy dobozt kétszer “csippantunk 
be”, amiről azt hiszi, hogy két darabot 

ütöttünk be, és fizettetünk ki vele egy 
doboz helyett. Ezek viszont idővel már 
nem fognak problémát jelenteni.

Használjuk ki a lehetőségeket!

Végezetül arra térnék ki, ami a min-
dennapjainkat a legjobban befolyá-
solja. Ez pedig az, hogy milyen rend-
szergazdai szoftveres környezetben 
dolgozunk, azt mennyire ismerjük, 
értjük, használjuk.

„A patikai szoftver alapos ismerete lehetővé 
teszi, hogy ne vesszünk el a töméntelen adat 

rögzítésének, illetve ellenőrzésének folyamatában, 
és legyen időnk a betegre.”
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óta detektáltak hamisított gyógyszert. 
A Bulgáriából származó, hamisított 
innovatív készítményt Hollandiában 
fedezték fel.

Az indulás 

A Bizottság (EU) 2016/161. számú, 
Felhatalmazáson Alapuló Rendelete a 
biztonsági elemek bevezetéséről nagy 
terheket rótt a gyártókra, a feladatok 
rendkívül szerteágazó folyamatokat 
érintettek. A felkészülés a rendszer 
2019. február 9-i indulását megelőzően 
már évekkel korábban megkezdődött. 
Az előkészületek az alábbi feladatokat 
foglalták magukban: 

•	 a szükséges törzskönyvezési változ-
tatások megtervezése;

•	 az informatikai rendszer megter-
vezése és kiépítése, valamint az 
informatikai rendszer azon folya-

A gyógyszergyártóknak évente megkö-
zelítőleg 10 milliárd eurós veszteséget 
okoz a gyógyszerhamisítás az Európai 
Unióban, különösen azokban az or-
szágokban, amelyek több-biztosítós 
modellel rendelkeznek. Magyarorszá-
gon a gyógyszerbiztonság rendkívül 
magas fokú, a szigorú szabályozásnak 
köszönhetően a legális és zárt gyógy-
szerláncban nem fordul elő hamisított 
gyógyszer. Hamisított gyógyszereket 
hazánkban gyakorlatilag csak a nem 
megbízható forrásból származó, in-
terneten keresztül történő vásárlások 
során, illegális úton lehet beszerez-
ni. Európa más országában azonban 
a rendszer 2019. február 9-i indulása 

Fontos lenne, hogy rendszergazdáink 
a patikai számítógépes programhoz a 
hosszú gépkönyv helyett egy gyakor-
latorientált expediálási segédletet biz-
tosítsanak számunkra, illetve folya-

matosan egyeztessenek a 
gyakorló kollégákkal, 
hogy a folyamatok 
ne csak elméletben, 
de a való életben is 
jól alkalmazhatók le-
gyenek.

Mindezekből is látha-
tó, hogy a különféle in-

formatikai programok működésének 
felhasználói szintű ismerete elenged-
hetetlen a mai gyógyszerészi gya-
korlatban. A patikai szoftver alapos 
ismerete pedig lehetővé teszi, hogy 
éljünk az általa nyújtott lehetőséggel, 
hogy ne vesszünk el a töméntelen 
adat rögzítésének, illetve ellenőrzé-
sének folyamatában, és legyen időnk 
a betegre.

Dr. Dér Péter
szakgyógyszerész,

a mogyoródi Kígyó Patika vezetője

arra a törzslapra kerül fel a termék, 
amelyről később eladjuk. Illetve már 
itt megtörténhet a DM-kód hozzáren-
delése, így ez a folyamat az expediálás 
utáni ellenőrzést is ki tudja szolgálni.

A rendelést lehetőségünk 
van a számítógépnél 
ülve összeállítani, így 
szükségtelen a papíron 
vezetett defektusveze-
tés, fiókhúzogatás, és 
nem utolsó sorban a 
rendelés hosszú percekig 
tartó, telefonos bediktálása.

Az expediálás közbeni információ-
szerzésre kézenfekvőnek tűnne az 
officinai program adatbázisa, hiszen 
az az OGYÉI gyógyszeradatbázisá-
ból emeli át az adatokat. Viszont azok 
nem minden esetben frissek, így saj-
nos továbbra is célszerű az OGYÉI 
weboldalán elérhető adatbázisra 
támaszkodni. Ez főleg komolyabb 
kérdések esetén bírhat jelentőség-
gel. Remélem, senkinek nem mon-
dok újat azzal, hogy az alkalmazási 
előírások nem statikus szövegek. Az 

új információk alapján bizonyos idő-
közönként frissítik ezeket, viszont a 
változásokat nem minden rendszer-
gazda programja tudja naprakészen 
leképezni.

Az eRetaxára sokan felesleges funk-
cióként tekintenek, viszont egyre 
inkább elterjednek az elektronikus 
receptek (a felírási igazolással kivál-
tottak is ilyenek), azok ellenőrzésé-
nél pedig nagyon is lényeges, hogy 
milyen adat került fel a térbe. Vagyis 
az elektronikus ellenőrzés az elsődle-
ges, és egyre inkább azzá válik, ahogy 
a felírási igazolás kiállítása, illetve 
megőrzése már nem lesz kötelező. 
Ekkor gyakorlatilag teljesen elektro-
nikusan elvégezhető feladattá válik az 
expediálás.

„Fontos lenne, hogy rendszergazdáink 
a patikai számítógépes programhoz egy 
gyakorlatorientált expediálási segédletet 

biztosítsanak számunkra.”

Minimalizálni az alertek számát
Az egyedi azonosítás során történő riasztások és azok 
kezelése a gyógyszergyártók szemszögéből
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hozatali engedélyek jogosultjai által 
okozott adatfeltöltési hibából szárma-
zik. A problémákat leggyakrabban az 
adatok részleges feltöltési hiányossá-
ga okozza. Ezekben az esetekben ki-
emelten fontos szerepük van azoknak a 
gyógyszer-nagykereskedőknek, akik – 
bár ezt a jogszabály csak meghatározott 
esetekben írja elő – a gyártóktól érkező 
készítmények minden egyes gyártási té-
teléből mintát vesznek, és a gyógyszeres 
dobozon található adatokat összevetik 
az NMVS-be feltöltött adatokkal. Ez az 
önként vállalt többletmunka nagy se-
gítséget nyújt a gyártók számára, mert 
a gyógyszer-nagykereskedők ebben az 
esetben rögtön tájékoztatják a forgalom-
ba hozatali engedély jogosultját, illetve 
a gyártót az észlelt hibáról, lehetőséget 

biztosítva a gyártó számára a hiba kor-
rigálására és az esetlegesen hiányzó 
adat(ok)nak az EU-Hubba történő, pót-
lólagos feltöltésére. 

A gyógyszer-nagykereskedő által végzett 
ellenőrzés során maga a gyógyszergyár-
tó, illetve a forgalomba hozatali engedély 
jogosultja is kap információt a hiba jel-
legéről. Ez alól az az eset a kivétel, ha a 
termék kódja nem szerepel az NMVS-be 
feltöltött adatok között, ugyanis ebben 
az esetben a rendszer nem tudja beazo-
nosítani a készítményt, és így nem tudja 
gyártóhoz, illetve forgalomba hozatali 
engedély jogosulthoz kötni. Ezekben az 
esetekben a gyógyszer-nagykereskedő-
nek kulcsfontosságú szerepe van, mert 
fel tudja venni a kapcsolatot a kezében 
tartott gyógyszeres dobozon szereplő 
forgalomba hozatali engedély jogosult-
jával, és tájékoztatni tudja az adatfeltöl-
tési hiányosságról, amit a gyártó vagy a 
forgalomba hozatali engedély jogosultja 
javítani tud.

ahol a gyógyszert forgalmazzák, vagy 
forgalmazni tervezik. 

Ötszintes biztonsági rendszer

A gyógyszergyártók, amennyiben a 
rendszer a feltöltött adatoknak a gyógy-
szerellátási lánc bármely szereplője 
által végzett ellenőrzése vagy egyéb 
művelet során hibát észlel, riasztást 
(alert) kapnak. Az NMVS-ekben több 
szintű, L1–L5 közötti riasztás létezik. 
A legalacsonyabb, L1-szintű riasztást a 
rendszer önmaga kezeli, arról nem küld 
tájékoztatást. A többi riasztás esetében, 
minél magasabb fokú a riasztás szint-
je, a gyógyszerellátási lánc annál több 
szereplője kapja meg az információt.

A legmagasabb szintű az L5 riasztás, 
amely elméletileg a gyógyszerhamisí-
tás potenciális esetét jelenti, azonban 
itt különbséget kell tenni valódi és úgy-
nevezett fals (téves) riasztás között.

A gyógyszergyártók számára a riasz-
tások kezelése és okának felderítése 
nagyon jelentős humánerőforrást igé-
nyel, hiszen jelenleg naponta több ezer 
riasztást kapnak a gyártók a gyógyszer- 
azonosítási rendszerből. A legtöbb 
gyártó egy külön csoportot hozott létre, 
amely kizárólag a riasztások (alertek) 
kivizsgálására szakosodott. 

A hibák oka

Az alertek egy része a végponti  
felhasználók által okozott tévedés,  
leggyakrabban technikai hiba (például 
rossz szkennerbeállítás) vagy többszöri 
deaktiválási kísérlet. A riasztások többi 
része a gyártók, illetve a forgalomba- 

matainak validálása, amelyek a 2D 
datamátrix kódot létrehozzák;

•	 a gyártósorok fejlesztése, bővítése; 
•	 az újonnan létrejövő feladatok pon-

tos és precíz dokumentálása, va-
lamint implementálása az aktuális 
folyamatok közé;

•	 az ellenőrző rendszer kiépítése és 
validálása;

•	 megfelelő humánerőforrás biztosí-
tása a többletfeladatok ellátása érde-
kében.

A gyógyszergyártók esetében az 
új rendszer bevezetésének becsült  
összköltsége több mint 5 milliárd euró 
volt, amelyet a gyártók más költségek 
átcsoportosításával, illetve saját for-
rásaik felhasználásával biztosítottak. 
A gyógyszergyártóktól kapott vissza-
jelzések alapján a két biztonsági elem 
(a 2D datamátrix kód és a dézsmazár) 
bevezetése – gyártótól függően – a  
termelékenység 10-20 százalékos csök-
kenését eredményezte, mivel a gyártás 
során több műveletet kellett elvégezni.

A gyógyszergyártóknak, illetve a for-
galomba hozatali engedély jogosultja-
inak (ha az nem egyezik a gyártóval) 
szerződést kellett kötniük az Európai  
Gyógyszer-ellenőrzési Szervezettel 
(EMVO), amely az EU-Hubot, azaz az eu-
rópai adatbázist üzemelteti. A rendszerben 
egyes feladatok a gyártóra, más feladatok 
pedig a forgalomba hozatali engedély 
jogosultjára hárulnak, amelyek lehetnek 
azonos vagy különböző jogi személyek, 
ezért az egyszerűség kedvéért a további- 
akban egységesen gyártó megnevezés-
ként szerepelnek. A rendszerhez való 
kapcsolódásért a szerződött gyártóknak 
egyszeri csatlakozási díjat kellett fizetniük 
az EMVO számára. 

A csatlakozás után, a gyártók által 
végzett technikai fejlesztések ered-
ményképpen a gyártók, illetve a for-
galomba hozatali engedély jogosultjai 
képessé váltak az EU-Hubba történő 
adatfeltöltésre. Az oda feltöltött adatok 
pedig a célpiacnak megfelelő nemzeti 
gyógyszer-azonosítási rendszerekbe 
(NMVS) kerülnek, amelyekkel a forga-
lomba hozatali engedélyek jogosultjai 
kötnek szerződést azon országokban, 

A riasztás fokozatai az alábbiak:

Level 2: A tranzakció indítója/felhasználója kap jelzést.

Level 3: A rendszeradminisztrátor (EU- vagy nemzeti szintű) kap jelzést.

Level 4: Több mint egy rendszeradminisztrátor kap jelzést.

Level 5:
A tranzakció indítója/felhasználója, valamint a rendszeradminisztrátor kap jelzést, 
és egyéb piaci szereplők is kapnak értesítést (például a gyártó, a forgalomba 
hozatali engedély jogosultja, a hatóság).
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Gyártói oldal: fokozott figyelem

A gyártók az alábbi munkafolyamato-
kat implementálták a gyártói oldalon 
bekövetkezett hibák okozta riasztások 
megszűnése vagy keletkezésük meg-
előzése érdekében:

•	 A gyógyszeres dobozra nyomtatott 
2D datamátrix adatainak ellenőrzése 
a gyártás során vagy végén, amivel 
kiszűrhető a hibás 2D datamátrix 
nyomtatása, illetve a hibás vagy hiá-
nyos adatfeltöltés. 

•	 Az adatok először a gyártó saját  
informatikai rendszerébe kerülnek fel-
töltésre. Az adatfeltöltés az EU-hubba 
csak ezután, a hibátlan adategyezteté-
si folyamat végén történik.

•	 Szintén a gyártás végén történik a 
dobozon látható és olvasható ada-
tok szemmel történő olvashatósági 
tesztje.

•	 A Minőségbiztosítás a felszabadítás 
előtt ismét ellenőrzi a dobozon talál-
ható 2D datamátrix kódot, illetve az 
EU-hubba feltöltött adatok összes-
ségét.

•	 Kiszállítás előtt a gyártó még egy-
szer ellenőrzi a kódot.

A korábban leírt feladatokat minta 
és adomány céljára felhasználandó 
gyógyszerek esetében is el kell vé-
gezni. Klinikai vizsgálatban szereplő 
gyógyszer dobozán csak akkor kell el-
helyezni a 2D datamátrix kódot, ha a 
gyógyszer törzskönyvezett, és a forga-
lomba hozatali engedélynek (korábban 
véglegmintának) megfelelő csomago-
lásban van.

A gyógyszergyártók prioritásként 
kezelik a gyógyszer eredetiségének 
kérdését, mert így tudják megőrizni 
a betegek gyógyszerekbe vetett hitét 
és bizalmát. A HUMVO a gyógyszer- 
ellátási lánc minden szereplőjével 
folyamatos kommunikációt folytat, 
tevékenységével nagymértékben hoz-
zájárul a fals riasztások számának 
csökkenéséhez.

Dr. Wienner Anna,
az IBSA Pharma ügyvezető igazgatója, 

a HUMVO igazgatósági tagja

Az OGYÉI szerepe

Amennyiben a hiba valamilyen ok-
ból mégsem javítható, akkor a rend-
szer az OGYÉI-t is tájékoztatja. Az 
OGYÉI ebben az esetben hivatalból 
gyógyszer-forgalmazási eljárást in-
dít a biztonsági elemek megfelelő-
ségének kivizsgálása céljából. Az 
OGYÉI például megállapíthatja, hogy 
a gyártási tételek nem felelnek meg a  
Bizottság (EU) 2016/161. számú,  
Felhatalmazáson Alapuló Rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 33. cikk (1) 
bekezdésében rögzített követelmé-
nyeknek, mert az egyedi azonosítók 
információi az adattároló rendszerben 
nem naprakészek, nem felelnek meg a 
gyártási tételek tényleges státuszának, 
vagy fel sincsenek töltve stb. 

Az OGYÉI a megállapított tényállás 
alapján a hiányosság és szabályszegés 
jellegét és súlyát mérlegelve intézke-
déseket hoz, például a jövőre vonatko-
zóan megtiltja a forgalomba hozatali 
engedély jogosultja törvénybe ütköző 
magatartásának folytatását. Viszont, 
amennyiben az eljárás tárgyát képe-
ző gyártási tételek olyan életmentő 
gyógyszerek, amelyekhez a hozzá-
férés korlátozott, és hiányuk súlyos 
betegbiztonsági kockázattal jár, a ha-
tóság eltekinthet a gyártási tételek for-
galmazásának felfüggesztésétől vagy 
kivonásától.

Jelenleg az OGYÉI által meghirde-
tett, úgynevezett stabilizációs időszak 
a gyógyszerellátási lánc minden sze-
replője számára lehetőséget nyújt a 
hibák korrekciójára és a fejlődésre. Az 
OGYÉI ezzel a toleráns és racionális 
időszak bevezetésével minden érintett 
gyógyszerpiaci szereplő számára ele-
gendő időt hagy a rendszer használatá-
nak elsajátításához, illetve – a betegek 
érdekében – ezáltal is biztosítja a folya-
matos gyógyszerellátás lehetőségét. 

A stabilizációs időszak lejártát követő-
en, L5 alert esetében a gyógyszerek ki-
adhatósága megszűnhet, így az alertek 
számának csökkentése, illetve az aler-
tek kialakulásának elkerülése a gyártók 
számára is alapvető érdek. 

A korrekció lehetőségei

A gyártók adatfeltöltési hiányossá-
gainak pótlása, illetve korrekciója  
leggyakrabban a gyártóval szerződés-
ben álló nemzetközi IT-szolgáltató ál-
tal, rendszerint egy-két napos határidő-
vel történik. Néhány gyártónak a saját 
informatikai szakemberei végzik az 
adatfeltöltést és a korrekciót is.

Ritkán az az eset is előfordulhat, hogy 
a gyártó az összes adatot helyesen töl-
tötte fel az EU-hubba, ám a dobozon 
található 2D datamátrix hibás adatot 
tartalmaz. Ilyen esetben több eshetősé-
get is figyelembe véve, az alábbi mó-
dokon tud a gyártó javítani: 

•	 Ha a hiba még a felszabadítás előtt, 
a gyártóüzemben derül ki, akkor a 
dobozon található, nyomtatott 2D 
datamátrix kódra öntapadós címke 
helyezhető el.

•	 Ha a felszabadítás után derül fény a 
hibára, és a gyógyszer már a nagy-
kereskedőnél van, akkor – a másod-
lagos csomagolás szabályai szerint 
– az erre a tevékenységre hatósági 
engedéllyel rendelkező gyógyszer- 
nagykereskedő vagy másodlagos 
csomagolóüzem ragaszthatja fel a 
dobozra az öntapadós címkét (le-
fedve a hibás 2D datamátrix kó-
dot), amelyet a gyártótól kap meg. 
Ez a folyamat kizárólag OGYÉI 
engedély birtokában végezhető.  
A gyógyszer-nagykereskedő azonban  
– megfelelően dokumentálva az 
esetet – újracsomagolásra vissza is 
küldheti a gyártónak a készítményt. 

•	 Ha a 2D datamátrix eleve önta-
padós címke formájában szerepelt 
a csomagoláson, akkor a gyártónak 
az egész doboz faltkartonját ki kell 
cserélnie, ha pedig már a gyógyszer- 
nagykereskedőnél van a készítmény, 
akkor a tevékenységhez szükséges, 
érvényes hatósági engedéllyel ren-
delkező gyógyszer-nagykereskedő 
vagy szerződött partnere végzi el a 
másodlagos csomagolást. A dézs-
mazár ebben az esetben valószínű-
leg öntapadós zárjegy lesz.
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vezethető vissza. Én is kaptam meg-
keresést fiókpatika-eladásra, de ez a 
reménytelen kategória. A kisforgalmú 
falusi patikák eladása nagyon nehéz, 
még nyomott áron is sokat kell várni a 
vevőre. A városi, közepesnél nagyobb 
forgalmú patikákra élénkebb a keres-
let, de a vevők többsége a budapesti 
lehetőségeket keresi. Jó néhány gyógy-
szertár eladása „fű alatt” történt meg, 
sokan kerülik a nyilvános értékesítést, 
pedig lehet, hogy jobb árat kapnának, 
mintha csak egy vevő tesz ajánlatot. 

Szűkebb kört érint, de újra bizonytalan-
ság lengi körül a Tesco áruházakat. A 
teljes kivonulást most is cáfolta a cég, 
de jelentős átalakításokat jelentettek be, 
ami biztos, hogy érinteni fogja a terüle-
tükön működő gyógyszertárakat is. Ha 
valaki ilyen patikát venne, akkor aján-
lott a megfontoltság. Változatlanul igaz 
a mondás, hogy a patika mindig érték, 
de a vevők már sokkal több szempontot 
kénytelenek mérlegelni, mint öt évvel 
ezelőtt. Érzékelhető a visszafogottabb 
kereslet, sokan kivárnak, és már nem 
mindenáron vásárolnak. 

A patikahitelről is ellentmondásos hí-
reket hallani. Többen azzal kerestek 
meg, hogy a bankok szerint kifogyott 
a keret, de valamikor újra lesz, több 
bank pedig egyáltalán nem is foglal-

kozik vele. Jó lenne egy 
naprakész információs 
felület ebben a témá-
ban, mert igény volna 
rá, és a generációváltás 
sem húzható a végte-

lenségig. 

A közeljövőben néhány esetben csök-
kenést, de többnyire stagnálást várok 
az árakat illetően. Fokozottan érvényes 
a „minél nagyobb, annál jobb” vásárlói 
megközelítés. Eladói oldalon érdemes 
felkészülni a lassabb értékesítésre, a 
rugalmasabb hozzáállásra. Aki már 
gondolkodik az eladáson, annak azt 
javasolom, hogy tegye meg az első lé-
péseket, mert véleményem szerint ké-
sőbb rosszabb pozícióban lesz.

Dr. Vásárhelyi Csaba
szakgyógyszerész, patikaközvetítő

Patikaközvetítőként az idei évet trend-
fordulóként értékelem. Az elmúlt há-
rom-négy év dinamikus áremelkedése 
után a lassulás jeleit látom a gyógy-
szertári piacon. Eddig egyfajta kegyel-
mi állapot volt a magyar gazdaságban: 
olcsó hitelek, alacsony infláció, bősé-
ges EU-s források, stabil nemzetközi 
környezet. A jó körülmények ked-
veztek a kiszámítható, de egyébként 
szolid nyereségtermelő 
képességű gyógy-
szer-kiskereskedelmi 
vállalkozások felérté-
kelődésének. A pénz 
mindig keresi a legjobb 
befektetési lehetősége-
ket, és amikor a banki be-
tétek nulla közeli kamatokat kínálnak, 
akkor egy stabil 5-10 százalékos nye-
reséget hozó vállalkozás is rendkívül 
értékessé válik. 

Most úgy néz ki, hogy vége a napsütés-
nek. Elindult az infláció, emelkednek 
a kamatok, megjelent a „szuper-állam-
kötvény” is, ami ötszázalékos kamatot 
kínál (magánvéleményem szerint ez 
túl magas kamat, és nagyon sokba fog 
kerülni a végén az országnak), szóval 
a patikai megtérülés már nem olyan 
csábító. 

A romló pénzügyi környezet mellett 
nagyobb probléma, hogy a bérek je-
lentős emelkedése drasztikusan csök-
kentheti nemcsak a kisebb, hanem 
a közepes forgalmú gyógyszertárak 
jövedelmezőségét is. Egy patikai vál-
lalkozás legnagyobb költsége a bérjel-
legű kifizetés, ennek emelkedése sok 
gyógyszertárat fog átlökni a vesztesé-
ges kategóriába. A nyereségesség visz-
szaállítását vagy forgalomnöveléssel, 
vagy árrés-emeléssel lehetne ellen-
súlyozni. A munkaerő csökkentésnek 
gátat szab a létszámrendelet, így ez a 
legtöbb patika esetében nem járható út, 
kivéve, ha a gyógyszertár a nyitva tar-
tást is csökkenti. 

Kormányzati nyilatkozatokból látszik, 
hogy az árrés-emelésnek nincs realitá-
sa, ugyanakkor készülnek a vény nél-
kül kapható gyógyszerek forgalmának 
visszaszorítására. Amennyiben ez si-
keres lesz, úgy a gyógyszertárak jelen-
tős mértékű árréstől búcsúzhatnak el. 
Ugyanakkor a legkisebb patikák szá-
mára jó hír, hogy komoly támogatásra 
számíthatnak. 

Még egy fontos szempont, ami befolyá-
solja a patikavásárlókat: a stabil munka-
erő megléte vagy hiánya. Ez Budapesten 
és a nagyvárosokban még nem katasztro-
fális, de vidéken már nagyon égető prob-
léma. Több vásárló azért lépett vissza a 
vételtől, mert nem látta biztosítottnak a 
munkaerőt. Nagyon gyorsan változtatni 
kell a szakasszisztens-képzésen, mert 
lassan több lesz a gyógyszerész, és ez 
sokba kerül a vállalkozásoknak. 

Sajnos elkezdődött a fiókpatikák leépí-
tése, ami szintén a munkaerőhiányra 

Fény és árnyék
Gyógyszertárpiaci körkép

„Fokozottan érvényes a »minél nagyobb, annál 
jobb« vásárlói megközelítés.”
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A sejtek megfelelő ellátása rendkívül 
fontos feladat, mivel a működésükhöz 
szükséges energiát folyamatosan elő 
kell állítaniuk. Az energiát nem ké-
pesek tárolni, a mitokondriumokban 
zajló ATP-termelés ezért folyamatos. 
Egy embernek naponta körülbelül any-
nyi ATP-t kell termelnie, mint a saját 
testsúlya. Amennyiben a mikrokerin-
gés jól működik, a sejtek jól el vannak 
látva minden, számukra szükséges 
anyaggal, az energiatermelés folya-
matos, és a szervezetünk is jól fog 
működni.

Mi a jelentősége  
a mikrokeringésnek?

A mikroérhálózat jelentőségét az adja, 
hogy a teljes érhálózatunk 74 százalékát 
ez teszi ki. Mivel mikroszkopikus mére-
tekről beszélünk, nehéz elképzelni, mit 
is jelent ez. Ha ezt a csőhálózatot egy 
egybefüggő rendszerként képzeljük el, 
egy több mint 100 ezer kilométer hosz-
szú érpályát kapunk. Ekkora távolság-
ban a szív nyomó-toló ereje már nem ér-
vényesül. Ezen a területen – az idegi és 
humorális szabályozáson túl – a mikroe-
rek falában lévő izompumpák spontán, 
ritmikus összehúzódása és elernyedése 

biztosítja a keringést.

Ennek, az idegen szóval va-
somotio-nak nevezett rugal-
mas érfal-mozgásnak a me-
chanizmusát csupán néhány 
évtizede ismerjük pontosan. 
Ennek a mozgásnak a normál, 
fiziológiás ritmusa 10 percen-
ként 30 összehúzódást és eler-
nyedést jelent. Az öregedési 
folyamatok, a betegségek, a 
gyógyszerek és egyéb környe-
zeti tényezők hatására ezek a 

Egy évvel ezelőtt, a könyvem írása so-
rán találkoztam egy fiatalasszonnyal, 
aki elmesélte a saját történetét. Van egy 
kisfia, akinek a mozgásfejlődése nem 
akart elindulni. A gyermek nem tudott 
felállni, és az orvosok jó darabig nem 
tudták, hogy mi is lehet ennek az oka. 
A vizsgálatok során végül rájöttek, 
hogy a gyermeknek felszívódási zavar-
ból eredő angolkórja van. A terápia saj-
nos nem hozta meg a várt eredményt. 
A szülők elkeseredésükben maguk is 
keresték a megoldást. Egy ismerősük 
hívta fel a figyelmüket a fizikai érte-
rápiára, amit elkezdtek 
alkalmazni a gyermeknél, 
aki ennek hatására néhány 
hónap múlva fejlődésnek 
indult. Kezdetben görbe 
lábakkal, de fel tudott áll-
ni, és járt. 

Sok ilyen csodálatos tör-
ténetet hallani manapság, 
én pedig elég szkeptikus 
vagyok, de amikor kide-
rült, hogy egy hivatalosan 
regisztrált orvostechnikai 

eszközről van szó, a dolog felkeltette 
az érdeklődésemet. Utánajártam, és 
meglepődve tapasztaltam, hogy milyen 
sok szakmai publikáció jelent már meg 
erről a terápiáról (PubMed). Bevallom, 
én magam sem tudtam, hogy ez a II/A 
besorolású orvostechnikai eszköz Ma-
gyarországon több mint 65 kórházban 
rendelkezésre áll, és hogy az állami 
intézményekben történő kezeléseket a 
társadalombiztosítás is finanszírozza. 
Ez azonban sajnos nagyon kevés ah-
hoz, hogy mindenki hozzájuthasson. 
Az optimális hatáshoz rendszeres hasz-
nálat javasolt, ezért a cég magánembe-
rek számára is elérhetővé tette a készü-
lék bérlését és megvásárlását.

Mit jelent a fizikai érterápia?

A fizikai érterápia egy világújdonság-
nak számító, alternatíva nélküli kerin-
gésjavító kezelési módszer. Az emberi 
testet behálózó érrendszer sokszoros 
elágazódásai, az egyre vékonyodó 
mikroérhálózat felelős a szervezetet 
alkotó sejtek ellátásáért. Ezek a 100 
mikrométernél kisebb átmérőjű erek 
szállítják el a végfelhasználókig a táp- 
anyagot, az oxigént, és a salakanya-
gok elszállításáért is ezek felelősek. 

Fizikai érterápia
Egy újabb alternatíva a gyógyításban dolgozóknak
Hivatalosan regisztrált orvostechnikai eszköz, mind a keleti, mind a nyugati orvosi elvekkel összhangban működik, azokkal 
jól kombinálható és a hatékonyságukat is fokozza. Jó hír, hogy az állami intézményekben ezzel történő kezeléseket a társada-
lombiztosítás is finanszírozza, és magánembereknek is lehetőségük van a készülék bérlésére és megvásárlására.
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foglalkozni kell. Mivel az eszköz mind 
a keleti, mind a nyugati orvosi elvek-
kel összhangban működik, azokkal jól 
kombinálható és a hatékonyságukat is 
fokozza, sok más orvos kollégához ha-
sonlóan úgy döntöttem, hogy én is mel-
lé állok. Használatának nem ellenjaval-
lata a pacemaker, a fémbeültetés, az 
epilepszia vagy a daganat megléte. Az 
egyetlen abszolút kontraindikációja a 
szerv-transzplantációt követő immun-
szuppresszív terápia, mivel a fizikai 
érterápia fokozza az immunrendszer 
működését.

A gyártó cég a készüléket nemcsak kór-
házaknak, hanem magánembereknek is 
értékesíti, mivel az eszköz legoptimáli-
sabb hatását a folyamatos használattal 
tudja kifejteni. Nem csupán a beteg-
ségek adjuváns kezelésében, hanem a 
prevencióban is óriási jelentősége van, 
ami kiemelt népegészségügyi érdek. 
Célom, hogy olyan embereket gyűjtsek 
magam mellé, akik ugyanezt hivatot-
tak szolgálni, és elkötelezettek abban, 
hogy egészséget vigyenek a családok-
hoz. A fizikai érterápiás eszköz érté-
kesítésére a gyógyszerészek kiválóan 
alkalmasak, hiszen magas szaktudás 
birtokában tudják ezt a tevékenységet 
végezni. Ez egy újabb lehetőség lehet 
arra, hogy a patikában hozzáadott érté-
ket adjunk, növeljük a szakmai megbe-
csülésünket és gazdaságosabbá tegyük 
a vállalkozásunkat. 

Akinek felkeltette ez a lehetőség az ér-
deklődését, és szeretne további részle-
teket megtudni, keressen bátran! 

Kocsisné dr. Balogh Anikó,
Málnalevél Patika, Kismaros

malnalevelpatika@gmail.com

mikroér-pumpák lelassulhatnak, a fe-
lére, negyedére, vagy akár a tizedére 
csökkenhet a frekvenciájuk. Ennek kö-
vetkezményeként a sejtekhez nem jut 
elegendő tápanyag és oxigén, így nem 
lesznek képesek az optimális működé-
sükhöz szükséges energia előállítására. 
Emellett a salakanyag- eltávolítás is 
akadályozott lehet. 

Az orvostudomány jelenleg több mint 
45 ezer féle betegséget ismer, amelyek-
nek a mai tudásunk szerint nagyjából a 
90 százaléka összefüggésbe hozható a 
mikrokeringés zavarával: vagy a mik-
rokeringési zavarból alakult ki a beteg-
ség, vagy a betegség következménye 
lett a keringési diszfunkció. Egy, az 
Amerikai Szívtársaság szaklapjában 
2016-ban megjelent cikk is a mikroke-
ringés jelentőségére próbálja felhívni a 
figyelmet.

Miben tud segíteni a fizikai  
érterápia?

Mivel népegészségügyi szempontból 
a szív- és érrendszeri megbetegedések 
még mindig vezetik a halálozási sta-
tisztikákat, az utóbbi évtizedekben erre 
a területre fokozott figyelem irányult. 
A mikrokeringés területén az elmúlt 
évtizedekben az egyik legjelentősebb 
eredményt a berlini Mikrocirkulációs 
Intézet tudta felmutatni. Ebben az in-
tézményben vizsgálnak be minden ke-
ringésre ható készítményt és módszert. 
Itt történt ennek a fizikai érterápiás 

orvostechnikai eszköznek a kifejleszté-
se is, amely elképesztő eredményeket 
mutat. 

Már önmagában is nagyon kiemelkedő, 
hogy akár 26 százalékos keringésjavu-
lást lehet vele elérni, azonban ez a ha-
tás 12-15 órán keresztül fenn is marad, 
amivel jelenleg semmilyen más mód-
szer nem tud versenyezni. Emellett a 
sejtanyagcsere helyszínéül szolgáló ka-
pillárishálózathoz legközelebb eső sza-
kaszokon (25 mikrométeres átmérőnél 
vékonyabb erek) már nincsenek kémiai 
receptorok, így azokra más módszerrel 
(gyógyszerekkel) nem tudunk hatni.

Lehetőség

Amikor ezzel az eszközzel találkoz-
tam, minden létező irodalmat elolvas-
tam róla, ami önmagában is nagyon 
meggyőző volt, de amikor a családo-
mon is megtapasztalhattam a hatását, 
már nem volt kérdéses, hogy ezzel a 
dologgal egészségügyi dolgozóként 

„A kis erek megbetegedése a nagy betegségek
kiindulópontja. Így alakul ki többek között  

a magas vérnyomás betegség, a diabétesz, a stroke,  
a szívinfarktus, de még a demencia is.”

American Heart Association, 2016. november 4.

óra

mailto:malnalevelpatika@gmail.com
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zott látszattevékenységből. De milyen 
tényezők vezethettek ehhez az érdekte-
lenséghez, és vajon kinek az érdekében 
történnek az egyes cselekmények?

Aránytalan érdekképviselet

Példának okáért a (megyei) tisztújító 
választások szervezésére, ajánlások 
megtételére a nyári időszak kimondot-
tan alkalmatlan, legfőképpen tíznapos 
visszaérkezési határidő tűzésével. A 
gyógyszerészek is emberek, el szeret-
nének menni szabadságra (ha egyálta-
lán találnak helyettest). Hány kolléga 

Ha a fentiek közül bármelyik felté-
tel (többségi képviselet, fontos és 
ésszerű célok megfogalmazása, majd 
az eredmények produkálása) csor-
bul, vagy nem teljesül, ott magával a 
rendszerrel lesznek problémák, annak 
komoly – adott esetben a bukás - kö-
vetkezményeivel együtt. Bukhatnak 
egyes emberek, de bukhat egy egész 
szakma is. Lehet toldozni-foldozni a 
rendszert, lehet alapszabályzatot mó-
dosítani, de mindez csupán elfedi az 
aktuális problémákat. Cui prodest, 
azaz kinek állhat mindez az érdeké-
ben? – tehetjük fel a ma is aktuális 
senecai kérdést.

A gyógyszerészek közössége zárt vi-
lág – mondják egyesek, talán jogo-
san. Közömbösek, érdektelenek, még 
a saját szervezeti választásukon sem 
vesznek részt kellő számban. Ez sajnos 
tény, lehet szépítgetni, de akkor is tény. 
Évről-évre csökken az aktivitást, az 
érdekképviseleti munkát vállaló kollé-
gák száma. Egyre több megyében okoz 
gondot mind a rendszeres ülések, mind 
a tisztújító választások lebonyolítása, 
azok érvényes és eredményes megtar-
tása. Egyre többen elégedetlenek, hiá-
nyolják az eredményeket és elegük van 
a beszédekből, a munkacsoportokból, 
a szimpóziumokból, a sikernek álcá-

Cui prodest?
Gyógyszertárakból érkező hangulatjelzések
Minden demokrácia alapelve a többség és annak akaratának képviselete. Érvényes ez egy demokratikus ország teljes 
állam- és jogrendszerére, de érvényes a demokratikus alapokon nyugvó, kisebb szervezetekre, csoportokra is, legyen 
szó a pékek, a tejtermelők, az ügyvédek, az orvosok vagy akár a gyógyszerészek társadalmáról. Egy adott közösség 
nagy többségének igenis részt kell vennie az érdekképviseletben, legalább (4-5 évente) választani el kell menni. 
Fontos, hogy a többségnek kell kimondania azt, hogy kik vezessenek, a „vezetésre kiválasztottak” pedig – szolgálva 
a választókat, a szakmai közösséget – nyíltan és a lehető legeredményesebben képviseljék a szakma vagy az egész 
társadalom érdekeit. 
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érdekében kellene ezt a végeláthatat-
lan problémát valahogyan feloldani?  
A gyógyszerészek többsége érdekében.

Humánerőforrás-helyzet: tarthatat-
lan bérezési igényekkel és szintekkel, 
az összeomlás szélére sodródott a rend-
szer. Kevés vigaszt nyújtanak azok az 
előrejelzések, publikációk, amelyek 
szerint 2030-ra ismét lesz elég gyógy-
szerész. Azt meg is kell élni, és addig 
azt ki is kell valahogy gazdálkodni. 
Kinek az érdekében kellene sürgősen 
rendezni a vidék gyógyszerellátását, 
és új eszközökkel, módszerekkel meg-
oldást találni a jelenlegi humánerő-
forrás-problémákra? A lakosság és a 
gyógyszerészek túlnyomó többsége ér-
dekében. Nem lehet 2030-ig várni, már 
2019-ben szükség van gyorssegélyre.

Építészeti, tárgyi és nyilvántartá-
si feltételek újraszabályozása: ezen 
a téren több mint 10 éve nem történt 
érdemi változtatás. Pedig hazánkban 
is kicserélődött gyakorlatilag a teljes 
gyógyszerkincs, számtalan technikai, 
technológiai újítás kerül alkalmazásra, 
gyakorlatilag mindenféle szabályozás 
nélkül, az ósdi, értelmetlen elemek 
(sterilezési tevékenység, reagens-kész-
let stb.) pedig tovább nehezítik a rend-
szer működtetését. 

Fiókgyógyszertárak és a vidék 
gyógyszerellátása: a működési célú 

támogatás központi emelésén kívül 
itt sem történt érdemi elmoz-

dulás. A gyógyszerészhi-
ányon és a vidéki gyógy-
szerellátás problémáin 
nem igazán segít egy olyan 
mini szimpózium, amelyet 

Budapesten tartanak, hét-
köznap, munkaidőben, kétórás 

időkeretben, három vezérelőadással. 
Vajon hány, az aktuális problémában 
érintett kolléga tud egy ilyen rendezvé-
nyen aktívan részt venni, azon kérdést 
feltenni és arra választ is kapni? Kinek 
az érdekében áll mindez? Biztos nem 
a vidéki, nehézségekkel küzdő gyógy-
szerészek érdekében.

eRecept-rendszer: az egész úgy in-
dult, hogy ingyenes lesz a bevezetése, 

járt úgy, hogy szabadságáról hazatér-
ve bontotta fel a levelet, hogy aznapi 
határidővel tegyen ajánlást érdekkép-
viseleti munkára, kamarai tisztségre. 
Nem beszélve arról, ha maga a területi 
választás időpontja is a nyári időszakra 
esik, ráadásul munkaidőben. 

Hogy a tisztújító választások ilyetén 
szervezése, szabályozása kinek áll ér-
dekében? Biztos nem a gyógyszeré-
szek többségének. Szavazás és aján-
lás tekintetében egy zárt, közjegyző 
által hitelesített informatikai rendszer 
szolgálná a megoldást, hiszen minden 
gyakorló és expediáló gyógyszerész 
rendelkezik e-személyivel, kamarai 
tagsági számmal és érvényes működési 
engedéllyel. Csak döntés és informati-
kai rendszer kérdése, hogy minden, pa-
tikában dolgozó gyógyszerész tudjon 
szavazni, abban az időkeretben, ami-
kor a program erre lehetőséget ad. Ne 
feledjük, 9 ezer fő körül van a kamarai 
tagok száma, és vajon e tagság hány 
százaléka él választójogával?

Az érvényességi és eredményességi 
küszöb (ez jogszerű, mert a küldöttköz-
gyűlés megszavazta) csökkentése, azaz 
az alacsonyabb részvétellel is döntés-
képes határozatok meghozatala szintén 
kinek állhat az érdekében? Biztos nem a 
gyógyszerészek többségének. Egy szűk 
réteg által – jogszerűen – megválasz-
tott területi és országos vezetők vajon 
milyen széles körű felhatalma-
zással rendelkeznek, ha az 
eredményességi küszöböt 
10 százalékos részvételi 
arányhoz kötjük? Talán 
a kérdés önmagában is 
megadja a választ. Egy 
validált elektronikus sza-
vazási rendszerben nagyobb 
részvétel és nagyobb aktivitás várható, 
már csak a területi és időbeli akadályok 
legyőzése miatt is, ami akár 50 száza-
lék feletti többségi felhatalmazást tudna 
adni a választott tisztségviselőknek.

Túlzott elvárások

Azt is észre kell venni, és látni kell, 
hogy a gyógyszerellátás rendszerére, 

a közforgalmú patikákban dolgozó 
gyógyszerészekre az elmúlt 10 évben 
hihetetlen mértékű többletteher zúdult, 
és ezeknek az elvárásoknak már képte-
lenség mindig és minden téren eleget 
tenni. A gyógyszertárak eljutottak oda, 
hogy mind a mai napig küszködnek az 
e-recept- és az FMD-rendszerrel, szin-
te kizárólag arra kell koncentrálniuk, 
hogy megfelelően olvassák le az egyes 
vonalkódokat, mert ha nem, akkor jön 
a büntetés, elmaradhat a tb-finanszíro-
zás. Ide sorolhatnánk még a GDPR- 
és az aktuális Minőségirányítási Ké-
zikönyv szerinti megfelelőséget, a 
hatósági ellenőrzéseket, az adheren-
cia-programot stb. 

Ki kell mondani, hogy a gyógyszertá-
rakra nagyon rövid időn belül nagyon 
sok, informatikailag hibásan és rosszul 
működő rendszer használatát kénysze-
rítették rá, megkeserítve még a lelkes 
kollégák mindennapjait is. Mindez 
kinek áll érdekében? Biztos nem a 
gyógyszerészek többségének.

Problémagócok

Az érdektelenség hátterében azt is 
érdemes megvizsgálni – a teljesség 
igénye nélkül –, hogy az elmúlt 5-10 
évben milyen előrelépések történtek a 
gyógyszerészek által legfontosabbnak 
tartott területeken.

Ügyelet: gyakorlatilag 5 éve nem tör-
tént érdemi elmozdulás. Kompromisz-
szumkészség nélkül nem is lesz ered-
mény. Kinek az érdekében kellene ezt 
mihamarabb rendezni? Az egész la-
kosság és a gyógyszerészek többsége 
érdekében.

Árrés: több mint 10 éve nem történt 
érdemi elmozdulás, és ennek látha-
tó jelei sem mutatkoznak. Kinek az 

„Kinek állhat érdekében? Biztos nem a 
gyógyszerészek többségének.”
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tagdíjfizetési kötelezettség mértékével 
és annak emelkedő tendenciájával? 
Mint tudjuk, a havi 12 millió forintos 
forgalom feletti gyógyszertárak sze-
mélyi jogos gyógyszerészeinek éves 
kamarai tagdíja az elmúlt három év-
ben 46 ezer forintról 64 ezerre, majd 
81 ezer forintra emelkedett, igazodva 
a mindenkori minimálbérhez. A kül-
döttközgyűlés megszavazta, tehát nem 
kérdés annak jogszerűsége. Akárho-
gyan is nézzük, három év alatt a tagdíj 
a duplájára emelkedett, és - a minimál-
bérrel együtt – továbbra is emelkedni 
fog. (Az orvosi kamarai tagdíj 2014-től 
egységesen havi 2300 forint, éves ösz-

szege mindössze 27 600 
forint!)

A passzivitás és a 
mindennapos, egy-
re növekvő nehéz-
ségek, valamint az 

e r e d m é n y t e l e n s é g 
így láthatóan összefügg 

egymással. Az egészet egyberakva, 
milyen népkonyhás menüt kapnak a 
gyógyszerészek 2019-ben? A folya-

matosan emelkedő tagdíjfize-
tési kötelezettség mellett 

a teljesíthetetlenség 
határáig kitolt, egyre 
szaporodó szakmai, in-
formatikai és humán- 
erőforrás-gondokat és 
kötelezettségeket, a 
legfontosabb megol-

dandó problémákat pe-
dig egységesen leöntve az 

eredménytelenség savanyú-ke-
serű öntetével. És ehhez kívánnak 

még jó étvágyat is.

S hogy kinek áll ér-
dekében egy ilyen is-

mérvekkel rendelkező 
szingularitási rendszer 
(önmagából kitörni kép-

telen állapotú szisztéma, 
fekete lyuk) fenntartása és 

az ehhez való asszisztálás 
(némán és hallgatva, vagy ak-

tívan cselekedve)? Biztos nem 
a gyógyszerészek többségének.

MOSZinfó 

azokat egy franchise- vagy egy lánc-
patika működteti – 2019-ben nem kon-
form magatartás. Alaptalan vádasko-
dások amortizálják a rendszert, folyik 
az árokásás, aminek az egyes gyógy-
szerészek isszák meg a keserű levét. 
A folyamatos háború vajon kinek áll 
érdekében? Biztos nem a gyógyszeré-
szek többségének.

Kamarai tagdíj

Az érdektelenség és a passzivitás 
kapcsán meg kell említeni a tagdíj 
mértékének változását is, ami szintén 

hozzájárulhat ahhoz, hogy a kollégák 
feltegyék magukban a jogos kérdést: 
A kapott szolgáltatások és az eredmé-
nyek vajon összhangban vannak-e a 

és az alkalmazása mindenki számára 
nagy könnyebbséget fog jelenteni. Eh-
hez képest minden gyógyszerész tudja, 
hogy patikai szinten mennyibe is került 
a rendszer beüzemelése, és hogy napi 
szinten mennyi bosszúságot, expediá-
lási nehézséget okoz (figyelmet és időt 
elvonva a betegektől) a gyógyszertá-
rakra kényszerített rendszernek való 
megfelelés. Mindez kinek áll érdeké-
ben? Biztos nem a gyógyszerészek 
és a betegek többségének. Nevetnek 
rajtunk a betegek, ahogy forgatjuk a 
dobozokat, és küszködünk a rendsze-
rekkel, vonalkódokkal, ahelyett, hogy 
érdemi gyógyszerelési tanácsot tud-
nánk adni, nem pedig 
csupán egy adhe- 
rencia-szórólapot 
átadni, amelynek a 
komolyságára most 
nem térnénk ki.

Láncos-nem láncos, 
franchise-nem franchise 
patikák közötti viták és különbség-
tételek: hiába a tulajdonosi program 
sikertörténete, a háttérben nem csil-
lapodtak a kedélyek. Mendemondák 
szövik át a rendszert, hogy sok patika 
strómanokkal és nem gyógysze-
részi többségi tulajdonlással 
működik, de a bizo-
nyítékok elmaradnak. 
Jogszerű reklám- és 
sikeres marketing-
tevékenységeket, 
szakmai progra-
mokat érzelmi és 
életérzési alapon 
támadni – csak 
azért, mert 

„Szavazás és ajánlás tekintetében egy zárt, 
közjegyző által hitelesített informatikai rendszer 

szolgálná a megoldást.”
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„Nagyon fontos, hogy a 
patikalátogató felkészítse a 
termékből az embereinket.”

látogató viszont 20 százalékos ked-
vezményt ajánl fel, amire sok kolléga 
hajlamos azt mondani, hogy akkor az 
utóbbival dolgozik. Érthető, hiszen az 
sokkal jobban hangzik. Igen ám, de 
nagyon nem mindegy, hogy egy 100 
forintos vagy egy 200 forintos termék-
re kapunk 10 százalékos kedvezményt, 
hiszen az elsőn 10 forint hasznunk 
lesz, a másodikon pedig 20. Nagyon 
sokszor látom azt, hogy elfelejtjük 
kiszámolni az ajánlat mögött lévő ár-
rés-tartalmat. A saját gyakorlatomban 
előfordult, hogy bár az egyik látogató 
5-10 százalékkal kisebb kedvezményt 
kínált, azon a terméken így is akár 700 
forinttal nagyobb árrés-tömeget tud-
tam realizálni. 

A számok mellett természetesen leg-
alább ilyen fontos, hogy milyen ter-
mékkel dolgozunk. Szakmailag meg-
felelőnek tartjuk-e, hiszünk-e benne, 
mennyire gondoljuk azt, hogy ezzel 
a készítménnyel jó lesz dolgozni? Az 
expediálóink mennyire fognak tudni 
vele dolgozni? Mekkora potenciál van 
benne? Árukapcsolással milyen más 
termékhez tudjuk ajánlani? Hiszen na-
gyon nem mindegy, hogy egy hónap 
alatt kettő vagy ötven dobozzal tudunk 
kiexpediálni belőle. Nem utolsó sorban 

pedig az is nagyon fontos, hogy a 
betegeknek tényleg szükségük 
legyen erre a termékre, mert 
akkor van igazi üzleti és segítő 
ereje. 

Úgy érzem, nagyon sok kollé-
ga múltbéli tapasztalatok alapján 

is dönt arról, hogy dolgozzon-e egy-
egy készítménnyel, látogatóval vagy 
céggel – ahelyett, hogy azon gondol-
kodna, mennyire tudja kihasználni 
a kínálkozó lehetőséget. Másrészt, a 

A cégek kereskedelmi képviselőinek, 
más néven patikalátogatóinak egy 
gyógyszertárban három feladata, cél-
pontja lehet. Egyrészt a patika tulajdo-
nosával, vezetőjével kell tárgyalniuk, 
másrészt az expediálókat kell ellátniuk 
a szükséges információkkal, harmad-
részt pedig a patikán belüli marke-
tinggel kapcsolatban vannak teendőik 
(polcképek kialakítása, szóróanyagok, 
plakátok stb.).

Ezzel kapcsolatban nagyon eltérő 
gyógyszertárvezetői hozzáállásokkal 
találkoztam. Vannak olyanok, akik 
szorosan együttműködnek a láto-
gatókkal, és egy-egy találkozás 
alkalmával igyekeznek minél 
több tudást, információt szerez-
ni tőlük, és minden lehetőséget 
megragadni. Olyan hozzáállással 
is találkoztam, amikor a döntéshely-
zetben lévők közömbösek, leginkább 
csak sodródnak az árral, és természete-
sen akadnak teljesen elutasító vezetők 
is, akik szinte be sem engednek a pati-
kájukba kereskedelmi képviselőket.

Miért fontosak számunkra ezek a szak-
emberek, és mire érdemes odafigyel-
nünk annak érdekében, hogy minél 
hatékonyabban a saját magunk javára 
tudjuk fordítani a látogatásukat? 

Anyagi szempontok

Először is, a patikalátogatók olyan 
kereskedelmi akciókat hoznak, ame-
lyekből extra árrésre, pluszbevételre 
tehetünk szert. Márpedig ezek nagyon 
fontosak, főleg, ha megnézzük, hogy 
Magyarországon a gyógyszertárak át-
lagos árrése 15,5 százalék körül van. 
Ezt többek között úgy tudjuk feljebb 
tornázni, hogy élünk az ilyen akciók-
kal. Ezzel persze az is együtt járhat, 
hogy nagyobb készlettel kell gazdál-
kodnunk, de valamit valamiért. Egy 
további szempont, hogy a kereskedel-
mi képviselők nagyon sokszor akkora 
kedvezményeket kínálnak, hogy abból 
nemcsak a patika pénzügyi mérlegét 
tudjuk javítani, hanem az expediálóin-
kat is motiválhatjuk. 

Mi az, amit érdemes szem előtt tarta-
nunk egy-egy ilyen lehetőség mérlege-
lésekor? Nagyon sokszor tapasztaltam, 
hogy a gyógyszertárvezető részéről két 

hasonló termék esetén az az összeha-
sonlítási alap, hogy hány százalékos 
kedvezményt kap rájuk. Jön az első 
látogató, és azt mondja, hogy 10 szá-
zalékos árkedvezményt ad. A második 

Haszon és tudás forrása
Szeressük a patikalátogatókat!
Nem csak gyógyszertárat vezetek, tanácsadóként nagyon sokat foglalkozom patikalátogatókkal is. Az elmúlt időszakban el-
kezdtem figyelni a köztük és a gyógyszertárak közötti viszonyt. Az alábbi cikk ezekről a tapasztalataimról szól, és azt kívánja 
megvilágítani, hogy melyik fél számára mi a fontos, és hogy miért segítsük egymást. Ez a kapcsolat akkor működik szinergiá-
ban, ha mindkét fél nyertes pozícióban van, és megérti, hogy a másikra miért van szükség.  
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sza fog jönni. De ehhez nemcsak az 
kell, hogy tízszázalékos akciót vásá-
roljunk, hanem a cégek által birtokolt 
tudást is meg kell szereznünk.

A mai világban olyan mértékű termék-
dömping van, hogy a patikában dol-
gozók nagyon sokszor azt sem tudják, 
hogy két azonos hatóanyag-tartalmú 
készítmény között mi a különbség. Ah-
hoz, hogy hitelesen tudjunk egy-egy 

termékkel dolgozni, nagyon 
fontos, hogy a patikalá-
togató felkészítse a ter-
mékből az embereinket. 
Hiszen már két magné-
ziumkészítmény között is 

nagyon nagy különbségek 
lehetnek: az egyik a nők és a váran-
dósok számára lesz jobb, a másikat 
pedig a sportolók vagy a férfiak fogják 
inkább szeretni. Ha ezt a tudást nem 
szerezzük meg a látogatóktól, akkor 
azt fogjuk észrevenni, hogy bár beren-
deltük a terméket, az valahogy nem 
mozdul meg, nem tudjuk vele kiszol-
gálni a betegeinket, a vevőinket. És ez-
zel kútba esik mindaz, amit szerettünk 
volna elérni. 

A látogatók elsődleges feladata egyéb 
készítmények esetében azok bemu-
tatása, ha pedig gyógyszerekről van 

gyógyszertárvezetőknek sokszor nincs 
energiájuk arra, hogy több gyártóval, 
forgalmazóval is együttműködjenek. 
Ez valóban nem egyszerű feladat. Meg 
kell tudnunk határozni azokat a készít-
ményeket, amelyekre az adott szezon-
ban nagyobb súlyt fektetünk, és azt, 
hogy a csapatunk hány termékre képes 
fókuszálni. Ha ez egy bizonyos idő-
szakban húsz készítmény, akkor lehet, 
hogy ugyanennyi céggel kell tudnunk 
tárgyalni. És lehet, hogy a kö-
vetkező ciklusban másik 
húsz cég lesz, amelyik-
kel együtt fogunk dol-
gozni, hiszen nemcsak a 
felkínált kedvezmények 
változnak, hanem a bete-
gek igényei is.   

Találkoztam olyan esetekkel, amikor 
a kollégák félnek az új termékektől, 
és csak akkor kérnek belőlük, amikor 
a cégek reklámozzák, és ennek ha-
tására a betegek keresni kezdik azo-
kat. Igen ám, csakhogy vannak olyan 
presztízstermékek vagy minőségi ké-
szítmények, amelyeket mindenkép-
pen érdemes tartanunk (pláne, ha még 
reklámozzák is azokat), ugyanis ha 
a vevő keresi, és nem találja, máshol 
fogja megvenni, tehát veszítünk egy 
vásárlót. Plusz, ha az expediáló nem 

szól nekünk, hogy ezt a terméket ke-
resték, és ezért továbbra sem rendeljük 
meg, azzal lehet, hogy további vevőket 
fogunk veszíteni. Holott lehet, hogy a 
készítmény segítségével egy teljesen 
új vásárlóközösséget tudtunk volna  
felépíteni. 

Ráadásul a vevők is szeretik azt, ha a 
patika bizonyos időszakonként meg-
újul, újabb és újabb készítmények ér-
keznek, amelyek kielégítik az igénye-

iket. A vásárlási kedvet ezzel is fent 
lehet tartani, meg lehet növelni. 

Információátadás

Vezetőként ne csak annyit várjunk, 
hogy miután berendelünk egy termé-
ket, a cég rogyásig reklámozza azt. A 
leghitelesebb reklámember maga az 
expediáló, aki ezzel a készítménnyel 
dolgozik. Ha azt mondja egy páciens-
nek, hogy „Önnek ez a készítmény 
való, mert…”, és a vevő ezt elfogadja, 
akkor a következő alkalommal is visz-

„Nagyon sokszor elfelejtjük kiszámolni az 
ajánlat mögött lévő árrés-tartalmat.”
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szó, akkor az alkalmazási előiratban szereplő 
információk átadása, két termék közötti kü-
lönbség ismertetése, esetleg bizonyos tanul-
mányok, vizsgálatok prezentálása. Tőlük tud-
hatjuk meg, hogy melyik hatóanyag hogyan 
működik, illetve mik azok a szempontok, 
amelyek a beteg számára fontosak lehetnek. 

De ne csak új termékekről beszéljünk! Régi, 
jól bevált készítmények esetében is előfordul-
hat, hogy a gyógyszercég egy teljesen új in-
dikációt talált, és így egy új terápiás területen 
is tudjuk alkalmazni azokat. Vagy ugyanaz a 
készítmény innentől megnövelt dózisban tar-
talmazza a hatóanyagot. Ezeket az informá-
ciókat a legdirektebb módon a patikalátoga-
tóktól kaphatjuk meg. Nem szabad őket nem 
fogadni, igenis időt kell rájuk szánni, még 
akkor is, ha elsőre úgy tűnik, hogy amit kí-
nálnak, az már a századik készítmény. Holott 
lehet, hogy valami olyat tud ez a termék, amit 
a többi nem, és ezért szívesebben, jobban, ha-
tékonyabban tudunk vele dolgozni, mint a ré-
gebbiekkel, és egy új vásárlói réteget tudunk 
vele bevonzani a patikánkba.   

Mikor és milyen formában képezhetik a lá-
togatók az expediálóinkat? Az a tapasztala-
tom, hogy általában a dél és 15 óra közötti 
ölelkezési időszakban kerül sor az ismeretek 
átadására, amikor a látogatók 10-15 perc-
ben beszélnek a kollégákkal. Ez az alapja a 
termékek hatékony patikai értékesítésének. 
Magamról tudom, hogy ha berendelek egy új 
készítményt, és kiteszem a polcra, az mindad-
dig ott fog állni, amíg én vagy egy látogató el 
nem mondja a munkatársaknak, hogy mit kell 
tudni róla, mi az előnye, a haszna, miért jó a 
betegnek. Onnantól, hogy az expediálók ezek-
kel tisztában vannak, már a rá következő há-
rom-öt napban megindul a termék forgalma. 

Marketingtámogatás

A gyógyszertáron belüli marketing szinte pa-
tikánként változhat. Az egyik helyen a szóró-
lapok és a plakátok működnek, mert olyan a 
vásárlóközönség, a másik gyógyszertárban 
viszont ezek az eszközök egyáltalán nem ha-
tékonyak, mert, mondjuk, közel van az orvosi 
rendelő. Ott az az ideális, ha a látogatók az 
orvosokkal tudnak tárgyalni. A harmadik pati-
kában pedig szabadpolcos rendszer van, ahol 
megint máshogy működik a marketing, mint 
egy hagyományos gyógyszertárban. 

Patikavezetőként nem elég azt mondanunk a 
látogatóknak, hogy reklámozzátok, és akkor 
fog fogyni a termék. A gyógyszertár adott-
ságait megvizsgálva kell eldöntenünk, hogy 
melyik készítménnyel milyen marketingtevé-
kenységet fogunk végezni: mit teszünk bele 
az újságba, mit plakátolunk ki, mit adunk az 
expediálók kezébe. Nagyon sok eszköz van, 
amit időnként a látogatóktól kaphatnánk, ám 
elfelejtünk, vagy nem akarunk kihasználni. 

A patikán belüli marketing egy külön szakma. 
A gyógyszercégek a képviselőiket sokszor 
erre is kiképezik. Ha nem értünk hozzá, vagy 
bizonytalanok vagyunk, kérjünk tanácsot. A 
patikalátogatók pontosan meg tudják mondani, 
hogy az officinában hol vannak azok a legérté-
kesebb helyek, ahol a termék a legtöbb vevőt 
vonzza, a legtöbb impulzusvásárlást generálja. 

Plusz minden ilyenből, amire az adott jogi 
és etikai keretek lehetőséget adnak, miért ne 
tehetnénk szert további bevételekre? Ha van 
egy óriásplakát-helyünk, esetleg egy nagyobb 
kínáló tálca vagy display, miért ne bérelhetné 
ki az egyik cég, amelyik ráteszi a saját termé-
két? Ezzel két legyet ütünk egy csapásra, hi-
szen a gyártó és mi is jól járunk vele. Ha van 
50 méter polc a gyógyszertárban, lehessen 
azon fix helyet vásárolni, azt a polcszakaszt, 
ahol a leghatékonyabban, legeredményeseb-
ben lehet egy termékkel dolgozni. 

De ne csak azt nézzük, hogy a cég fizet-e 
polcpénzt vagy sem. Legalább ilyen fontos, 
hogy van-e elég potenciál a termékében. Ki 
kell tudnunk választani azokat a készítménye-
ket, amelyek tényleg nagy forgalmat tudnak 
generálni, és sok vásárlót képesek megszó-
lítani. Illetve hiába fizet polcpénzt az egyik 
cég, ha a termékén dobozonként csak 100 
forint a hasznunk, miközben van egy másik 
készítmény, ami után nem fizetnek polcpénzt, 
viszont 500 forintot keresünk rajta.

Kedves kollégák! A látogatók nem azért van-
nak, hogy az időnket rabolják. Ki kell tudnunk 
alakítani a szinergiát közöttük és a gyógyszer-
tár között, és ezt a kapcsolatot fel kell tudnunk 
használni arra, hogy az együttműködésből 
mind a ketten profitáljunk, nem utolsó sorban 
pedig a betegeink, a vásárlóink is jól járjanak. 

Dr. Kovács Zsolt
szakgyógyszerész,
Pharmatrainer Kft. 

A Hepa-Merz 
granulátum a csökkent 

májmûködés 
(például májcirrózis) 

által okozott 
kórállapotok kezelésére 

alkalmazható.

A Hepa-Merz 
granulátum L-ornitint 

és L-aszpartátot 
tartalmaz, 

e két hatóanyag javítja 
az elégtelenül mûködô 

máj méregtelenítô 
funkcióját, elôsegíti 

az ammónia eltávolítását.

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ 
GYÓGYSZER
Keresse a patikákban!

Kérjük, fi gyelmesen olvassa el 
a dobozban található betegtájékoztatót! 

(OGYI/47204/2010)
Gyártó: Merz Pharma GmbH & Co. 

KgaA, Németország, Frankfurt

H e p a t i k u s  e n k e f a l o p á t i a :

SH_1214-1_ 50x285_Hepa-Merz hird Gyógyszertár Mag.indd   12019. 09. 09.   11:25
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Nos, melyiket választotta a két alsó 
alakzat közül? Melyik hasonlít a legin-
kább a felső alakzatra? Barbara Fred-
rickson szerint azok, akik a bal alsó 
alakzatot választották, mindenekelőtt az 
elrendezésre, az összefüggésekre figyel-
nek, míg azok, akik a jobb alsót, inkább 
a részleteket részesítik előnyben. Ennek 
a kísérletnek egy, a hétköznapi élethez 
közel álló változatában az egyik csoport-
ba azok kerültek, akik szerencsésnek 
tartották magukat, míg a másikba azok, 
akik inkább úgy gondolták, hogy őket 
elkerüli a szerencse. A két csoport fel-
adata egyaránt az volt, hogy számolják 
meg egy magazinban lévő képek szá-
mát. Az első csoport sokkal rövidebb idő 
alatt végzett a feladattal, mint a másik, 
ráadásul a különbség igen szignifikáns 
volt. Tényleg úgy tűnt tehát, hogy a sze-
rencsések – valóban azok. 

Ám az ok egyszerű: milyen a látóte-
rünk szélessége, mire figyelünk inkább, 
az összefüggésekre vagy a részletek-
re? Ugyanis a vizsgálatban szereplő 
magazin harmada táján volt egy nagy-
betűs szöveg, amely azt mondta: „Ne 
olvass tovább, ebben a magazinban 42 
kép van!” A „szerencse” tehát mindkét 
csoport számára adott volt, ám az első 
meglátta azt, mert nemcsak a képekre, 
hanem a tágabb környezetre – a szöveg-
re – is figyelt, míg a második csoport 
pontosan követte a feladat leírását. Az 
e jelenség kapcsán leírt „broaden-and-
build” (Tágítsd a látóköröd, és alkoss!) 
viselkedés nagyon komoly hatással van 
a (gyógyszertár)vezetői sikerességre.

Tudatos vezetői sikeresség

Ahhoz, hogy észrevegyük a lehetősége-
ket, egyfelől szükség van a Pasteur által 

Észrevették már, hogy egyes embe-
rek rendre „mázlisták”, míg másokat 
elkerül a szerencse? Igaz, a statisz-
tikai alapvetéseket ismerők azonnal 
mondhatják, hogy „a minta nagysá-
ga, a mintavétel módja, az értékelés 
szempontjai”, amiből kiderülhet, hogy 
valójában nincs is különbség a magu-
kat szerencsésnek mondó és a kevésbé 
szerencsések között. Ha ehhez a sta-
tisztikai tudáshoz némi pszichológiai 
ismeret is társul, akkor még azt is hoz-
zátehetik, hogy némelyek a szerencsés 
pillanatoknak örülnek, számon tartják 
azokat, azokra emlékeznek, míg má-
soknak pont ellenkezőleg jár az agya. 
Nos, ez is igaz. Ámde.

Mit láthatunk meg?

Nézzék meg a következő ábrát, amit 
egy nagyszerű, a pozitív pszichológi-
ában és a vezetéstudományban is jól 
ismert (a Martin Seligman és Csik-

szentmihályi Mihály által is hitelesí-
tett) pozitív pszichológia kutatója és 
tanára, Barbara Fredrickson készített.  
Kérjük, hogy mielőtt tovább olvasna, 
válaszoljon arra a kérdésre, hogy az 
ábra felső részén látható alakzathoz 
melyik másik, alul található alakzat 
hasonlít inkább? A döntés nem egy-
szerű, de mégis, próbáljon választani, 
és csak utána olvasson tovább. Fontos 
tudnia, hogy nincs jó vagy rossz vá-
lasz, minden válasz helyes, csak ép-
pen másra utal.

Lehetséges befolyásolni… a szerencsét?
A vezetői munka során is szélesítsük látókörünket!
Louis Pasteur mondása, miszerint „a szerencse a felkészültnek kedvez”, nem csupán a tudományban, hanem más területeken, 
így az üzleti életben is érvényes. A felkészültség valójában a meggyőződésre alapozott erőfeszítés eredménye – és bensősé-
ges köze van a gyógyszerészi munkához és annak vezetői oldalához is. Van azonban még egy tényező, a szerencse, ami a siker 
gyakori kísérője. Lehetséges befolyásolni a szerencsét?
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A vezető hibás döntéseinek beismeré-
se igen erős eszköz. Hányszor halljuk 
egy vezetőtől, hogy „hibáztam”?  A 
hibás döntések akkor a legrosszabbak, 
ha a szervezet nem tanul azokból. A 
bizalom része a fontos és releváns in-
formációk megosztása, ami azt jelzi, 
hogy kollégáinkat valóban társaknak 
tekintjük a munkában. Gyakran ta-
lálkozunk olyan vezetőkkel, akik az 
információt a hatalom forrásának, 

egyfajta magántulajdonnak te-
kintik, amivel akár manipu-
lálni is lehet. 

Több szem többet lát

Az ember csoportmunkában 
(törzsi formában) ért el a fej-

lettsége mai szintjére. Azokon a 
munkahelyeken, ahol a tudásnak, a tudás 
megosztásának és az együttműködésnek 
fejlett kultúrája van, a növekedés is mér-
hetően intenzívebb. Nem elég azonban a 
bizalom légkörét kialakítani, az áttöré-
sekhez, az összefüggések meglátásához, 
a széles látókörhöz olyan folyamatok is 
szükségesek, amelyek ennek rendszeres 
és hatékony keretet adnak. 

A Gyógyszerészek Országos Kong-
resszusán egy ilyen módszert fogunk 
bemutatni több, párhuzamos csoport-
ban azok számára, akik szívesen vesz-

nek részt egy eredményes és 
izgalmas közös munkában. 
A regisztráció során lehető-
séget adunk arra, hogy az ér-
deklődők jelentkezhessenek 
ezekbe a (korlátozott létszá-
mú) csoportokba, annak ér-
dekében, hogy a gyógyszer-
tár vezetésével kapcsolatos 
forró témákra rugalmasan 
alkalmazható megoldások 
szülessenek.

Abban bízunk, hogy a „sze-
rencse” valóban alakítható a látókör 
szélesítésével, és ennek a résztvevők is 
aktív tanúi lesznek.

Dr. Bencz Zoltán és 
 Tóth Ilona, 

Connect Consult

leírt felkészültségre, tudásra, hiszen e 
nélkül nem tudjuk felismerni a lehetősé-
geket. De ahhoz, hogy meg is lássuk azo-
kat, széles látókörre is szükségünk van. 
Az elsőt megszerezhetjük jó tanárok, 
mentorok, kitartás útján, de mi a helyzet 
a másodikkal? Hogyan lehetséges széle-
síteni a látókört? Jelen cikk keretein belül 
felvillantunk egy pár módszert, amelyek 
az érdeklődők segítségére lehetnek. 

Érzelmek?

Igen! Az idegrendszerünk és 
testi funkcióink is úgy épül-
nek fel, hogy veszély esetén 
a menekülésre koncentrá-
lunk. Ilyenkor nem jut idő 
nézelődésre – egyfajta csőlá-
tás alakul ki. A rideg vagy akár 
az ellenséges munkahely ezt az érzést 
erősíti bennünk – készen kell állnunk 
a védekezésre. Ha a vezető állandóan 
„hibakereső üzemmódban” működik, 
ha kritikus hozzáállás, gúnyolódás jel-
lemzi a mindennapokat, akkor erre a 
beosztottak részéről a védekező-mene-
külő attitűd lesz a válasz. Ha a dolgozók 
gyomorgörccsel érkeznek meg a gyógy-
szertárba, mert félnek a vezetőtől, akkor 
még azt is elfelejtik, amiben egyébként 
járatosak. Az eredmény pedig a csőlá-
tás, a gondolkodás beszűkülése lesz. 

Jó esetben a vezető és a be-
osztottjai közös célja, hogy 
mindenki a képessége ma-
ximumát nyújtsa. Ehhez 
azonban meg kell teremte-
ni a feltételeket. A nyitott, 
jó hangulatú munkahely 
(vajon a miénk milyen?) 
lehetőséget ad a körbete-
kintésre, a lehetőségek fel-
tárására, ötletek és javasla-
tok felvetésére.

Az érzelmek hasonlókép-
pen működnek, mint a zenében egy 
hangszer hangolása: csupán a megfele-
lően hangolt instrumentumokkal lehet 
nagyszerű zenét játszani. Hiába jó a 
karmester, hiába gyakorlottak a zené-
szek; ha a hangolásra nem jut idő, abból 
disszonáns hangzás születik. A karmes-

ter munkájának része – a jó hangszerek 
biztosítása mellett – a hangolásra fordí-
tott idő megadása is. Pontosan ez áll a 
vezetői munkára is. 

Amilyen az adjonisten…

Korábbi cikkeinkben már említettük a 
pozitív visszajelzést, ami olyan ritka 
és értékes, mint egy aranyrög. Negatív 

visszajelzés gyorsan, pozitív elvétve 
jelenik meg a vezetői gyakorlatban. 
Első javaslatunk tehát, hogy legyünk 
bátrak az elismerés adásában – amikor 
az valóban indokolt.

A második kulcs lehet a bizalom, 
amelynek több összetevője van. Csak 
néhányat kiemelve: 

•	 a megfelelő hatáskör (felhatalma-
zás) megadása (empowerment) – 
szemben a mindenben-én-döntök 
mentalitással (mikromenedzsment); 

•	 az ellenőrzés ésszerű mértéken tartá-
sa (ki- és beléptetés akár csak tízper-
ces magán-elfoglaltság esetén is);

•	 egy hibás döntés kapcsán létrejött 
esetleges negatív következmények 
megfelelő kezelése (más szemében a 
szálkát, sajátunkban a gerendát…).

„A vezető és a beosztottjai közös célja, 
hogy mindenki a képessége maximumát 

nyújtsa. Ehhez azonban meg kell teremteni 
a feltételeket.”
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kokat az Szt. előírása szerinti számított 
összegben, a saját tőkét pedig az esz-
közök és a kötelezettségek (ideértve a 
céltartalékokat is) különbözetének ösz-
szegével kell figyelembe venni.

Jogutódlás

A kft. alapítása nem teszi lejárttá az 
egyéni vállalkozóval szemben fennálló 
követeléseket. A bevitt vagyonnal kap-
csolatban (amit az egyéni vállalkozó e te-
vékenysége körében szerzett, illetve en-
nek céljára lekötött) a kft.-t jogutódként 
mindazok a jogok megilletik (beleértve 
az egyéni vállalkozó által a vállalkozási 
tevékenysége során kötött szerződései 
körében szerzett jogokat is), amelyek az 
egyéni vállalkozót megillették.

Az egyéni vállalkozót terhelő kötelezett-
ségek a kft.-t szintén jogutódként terhe-
lik: a korábban egyéni vállalkozóként 
eljáró természetes személy és a kft. az 
egyéni vállalkozói tevékenység megszű-
néséig vállalt, az egyéni vállalkozót ter-
helő kötelezettségeiért elévülési időn be-
lül korlátlanul és egyetemlegesen felel.

Az egyéni vállalkozónak természetesen 
már korábban is volt, illetve jelenleg is 
van lehetősége arra, hogy egyéni vállal-
kozói tevékenységét megszüntesse; és 
azt követően hozzon létre egyszemélyes 
korlátolt felelősségű társaságot. Az új 
struktúra viszont abból a szempontból 
előnyösebb, hogy – az Evectv. 19/D. § 

(4) bekezdésében szabályozott mó-
don – itt fennáll a jogelőd-jog-
utód viszony az egyéni vállal-
kozó és a korlátolt felelősségű 
társaság között. Éppen a jog-
előd-jogutód viszony fennállása 
miatt volt szükség a tao-törvény 

módosítására.

Tao-kedvezmények

2019. augusztus 23-i hatállyal módo-
sult a tao-törvény 16. § (5) bekezdése. 
Az új szabály biztosítja, hogy az egyéni 
vállalkozó által a személyi jövedelem-
adó hatálya alatt keletkezett és még fel 
nem használt veszteséggel (vagy annak 

A korlátolt felelősségű társaság alapítá-
sára az „általánosnál” szigorúbb előírá-
sok vonatkoznak. Az alapításában példá-
ul az egyéni vállalkozón kívül nem vehet 
részt más személy (Evectv. 19/C. 
§ (1) bekezdés), de később ter-
mészetesen lehet további tagja 
is. Nem működhet elő-társa-
ságként, ami azt jelenti, hogy 
tevékenységét csak a cégbe-
jegyzés napjával kezdheti meg, 
és ezzel a nappal szűnik meg az 
egyéni vállalkozás. Valamint annak be-
jegyzésétől számított öt éven keresztül 
az alapító egyéni vállalkozó nem lehet 
korlátlanul felelős tag gazdasági társa-
ságban (nem lehet betéti társaság beltag-
ja és közkereseti társaság tagja), továbbá 
nem létesíthet újabb egyéni vállalkozói 
jogviszonyt. A tevékenységét szünetelte-
tő egyéni vállalkozó a szünetelés időtar-
tama alatt nem alapíthat kft.-t.

Egy ilyen korlátolt felelősségű társa-
ság alapítását megelőzően az egyéni 
vállalkozó

•	 elvégzi az eszközök és kötelezettsé-
gek leltározását;

•	 meghatározza, hogy az egyéni vállal-
kozói minőségben szerzett, az egyéni 
vállalkozó adónyilvántartásában sze-
replő vagyontárgyak közül mely va-
gyontárgyak képezik az alapító egyé-
ni vállalkozó vagyoni hozzájárulását 
(a törzstőkét), és mely eszközöket és 
kötelezettségeket adja át az alapítan-
dó korlátolt felelősségű társaságnak;

•	 a korlátolt felelősségű társaság elké-
szíti a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
2/A. § (4a) bekezdése szerint ösz-
szeállított nyitó mérleg-tervezetét, 
amit nem kell könyvvizsgálóval el-
lenőriztetnie; valamint

•	 gondoskodik a foglalkoztatottakkal 
kapcsolatos munkáltatói intézkedések 
előkészítéséről és a korlátolt felelős-
ségű társaságnál történő továbbfog-
lalkoztatásról szóló tájékoztatásról 
(Evectv. 19/D. § (1) bekezdés).

A nyitó mérlegben a kft.-be bevitt esz-
közöket piaci értéken, a kötelezettsége-
ket a ténylegesen fizetendő, a céltartalé-

Hogyan alakulhatunk át egyéni 
vállalkozásból kft.-vé?
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továb-
biakban: Evectv.) 2019. július 10-ével egy új I/A. fejezettel egészült ki, amely  
„A gazdálkodó tevékenység egyszemélyes gazdasági társasági formában törté-
nő továbbfolytatása” címet viseli. Az új szabályok révén az egyéni vállalkozó már 
nemcsak egyéni céget alapíthat, hanem arra is lehetősége van, hogy tevékenysége 
folytatására „közvetlenül” egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapít-
son. Hogyan történhet ez?

„A kft. alapítása nem teszi lejárttá az 
egyéni vállalkozóval szemben fennálló 

követeléseket.”
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Ellenkező esetben a társaság a koráb-
ban egyéni vállalkozóként érvényesí-
tett kedvezmény pótlékkal növelt ösz-
szegének visszafizetésére köteles.

Schissler József 
bejegyzett könyvvizsgáló, 

adótanácsadó, 
okleveles pénzügyi revizor

arányos részével) az egyszemélyes 
korlátolt felelősségű társaság is csök-
kentheti az adózás előtti eredményét 
a tao-törvény 17. §-ában foglaltaknak 
megfelelően. A fel nem használt vesz-
teség arányosítására akkor van szük-
ség, ha az alapító nyilvántartásában 
feltüntetett összes eszköz nem kerül a 
társaság tulajdonába. Ekkor az alapító-
nál nyilvántartott, elhatárolt veszteség-
nek az átadott eszközöknek az összes 
eszköz értékéhez viszonyított arányos 
része tekinthető felhasználható vesz-
teségnek. Az arányt két tizedesjegyre 
kell számítani, az egyéni vállalkozónál 
nyilvántartott érték alapján, függetle-
nül attól, hogy a kft. nyitó mérlegében 
(és ebből következően a társasági szer-
ződésben is) piaci értéken kell azokat 
kimutatni.

Az egyéni vállalkozó által a megszű-
néskor nyilvántartott fejlesztési tarta-
lékot a tao előírásai szerint lehet felol-
dani, azzal, hogy ezen összegen belül 

köteles az alapítását követő nappal le-
kötött tartalékot képezni.

A társaság bizonyos, egyéni vállalko-
zóként érvényesített kedvezmények 
(például: kisvállalkozói kedvezmény) 
folytatására is jogosult, olyan módon, 
hogy a „figyelési időszakban” is meg 
kell felelni a szja- törvény előírásainak. 

Üdvözli önt  
a 70 éves HungaropHarma!

70 év nagy idő, 
számos történet, számtalan 
kapcsolat, végtelenül sok 
megtett kilométer,
tengersok gyógyszer,  
milliónyi  gyógyult beteg

...gyógyítást szállítunk

HPH70_200X142mm_Gyógyszertár magazin.indd   1 2019. 05. 27.   13:52
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Sok gyógyszerészt zaklatnak a közösségi médiában

„Volt-e részed magánéleti zaklatásban a közösségi médián keresztül, mert a 
kitűzőről leolvasták a nevedet?” – erre a kérdésre várt választ idén augusz-
tusban Dobson Szabolcs a „Gyógyszerészek” nevű zárt Facebook-csoportban, 
amelynek tagja 7205 gyógyszerész, gyógyszertári szakasszisztens és asszisz-
tens. Összesen 304-en jelezték, hogy történt már velük ilyen. A nem repre-
zentatív minta válaszadóinak 88,8 százaléka nő. A fenti szám nyilvánvalóan 
csak egy része a valóban megtörtént eseteknek, de így is felveti a jelenlegi 
névkitűző használatának kockázatos voltát a közösségi média korszakában – 
érvel Dobson, aki szerint a teljes nevet tartalmazó névkitűzőnek semmilyen 
érdemi-értelmes funkciója nincs, bármilyen megfontolásból történt is a köte-
lező bevezetése. 

Szerinte ezt mutatja Dér Péter 2018-as online felmérésének eredménye is, 
amely szerint „kötelező név kitűző ide vagy oda, a válaszadók 10,77 százaléka 
tudja csak, hogy milyen végzettségű, milyen pozícióban lévő szak ember szol-
gálja ki őt”. 

Dobson Szabolcs szerint a könnyű beazonosíthatóság nemcsak az esetleges 
szexuális zaklatások miatt jelent kockázatot, hanem a hamis receptekkel há-
zaló bűnözők is így találják meg a gyógyszerészeket. „Senki és semmi nem 
kényszeríthet gyógyszertári dolgozókat arra, hogy olyasmit tegyenek, amely 
személyes biztonságukat, emberi méltóságukat és életminőségüket pluszban 
fenyegeti. Bármilyen ilyen szabály-jogszabály-törvény embertelen és sürgősen 
megváltoztatandó. Addig is, a hatósági ellenőrzéseknek nem lehet szempont-
ja a jelenlegi névkitűző számonkérése, viseletének kikényszerítése, mert ez a 
fenti adatok alapján nyilvánvaló embertelenség a gyógyszertári kollektívákkal 
szemben.”

Forrás: PharmaOnline

Kérdéses a hetedikes fiúk őszi 
HPV-oltása
Idén szeptember 12-ig kérhették a hete-
dikes lányok szülei az ingyenes humán 
papillomavírus (HPV) elleni védőoltást. 
A tender-győztes MSD Pharma Hungary 
már a nyár elején kiszállította a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ disztribúto-
rának, a Hungaropharmának a lányok 
2019-es őszi oltására szánt 50 ezer adag 
vakcinát. A fiúk oltására szánt vakci-
nákra a kormánytól még nem érkezett 
beszerzési igény. Holott ez az oltóanyag 
rendelkezésre áll a vakcina-tenderben, 
így ősszel a hetedikes fiúk HPV elleni 
oltása is elkezdődhetett volna. A késle-
kedés viszont oda vezethet, hogy erre 
ebben az esztendőben már nem kerül 
sor, mert az esetleges év közbeni kezdés 
felborítaná az oltási rendet.

A közbeszerzési eljárás szerint a gyógy-
szergyártó 3,4 milliárd forintért 120 ezer 
vakcinát biztosít, valamint 2020 márciu-
sáig opcionálisan további 160 ezer ada-
got a tizenkét évesek HVP elleni oltásá-
hoz. Az Emmi úgy nyilatkozott, hogy a 
fiúk HPV elleni oltásával kapcsolatban a 
tárca jelenleg is vizsgálja az oltás beve-
zetésének lehetséges időpontját.

Forrás: Világgazdaság Online

http://vg.hu/


Hét százalék alá esett a GDP-arányos egészségügyi 
ráfordítás
A KSH adatai szerint 2017-ben esett először a GDP 7 száza-
léka alá az egészségügyre fordított kiadás. A 6,9 százalékból 
is mindössze 4,8 százalékot áll az állam, a többit a betegek 
fizetik: fekvőbetegként 10 forintból egyet, járóbetegként 
négyet, a patikákban pedig ötöt a biztosítottak állnak.

A kórházi ellátásban továbbra is döntő fölényben van a 
közfinanszírozás, ám az is tavalyelőtt történt meg, hogy 
először került 10 százalék fölé a fizetős egészségügy, 
vagyis a műtétekért zsebből vagy önkéntes pénztáron ke-
resztül kifizetett összeg.

A járóbeteg-ellátásban ugyanez az arány 43 százalék, 
ugyanakkor 2014-ben a magánkiadások aránya elérte a 
47 százalékot. Mindez azért meglepő, mert 2017-re a ma-
gánszektor vezető szereplői 20 százalék feletti mértékben 
tudták növelni a bevételeiket, s így várható volt, hogy a fi-
zetős egészségügy egésze is bővül. Ezzel szemben a KSH 
adatai inkább a piaci koncentráció erősödésére utalnak: 
valószínűsíthető, hogy a nagyok a kicsik kárára nőttek, 
csökkenhetett a lakásrendelők versenyképessége.

Az egészségügy harmadik kiemelkedően fontos területén, 
a gyógyszer-finanszírozásban az állam immár tartósan ki-
sebbségben van: 2017-ben is a betegek állták a kiadások 
52 százalékát.

A valaszonline.hu a forrásbőségről szóló kormányza-
ti kommunikáció és az érzékelt kapacitáshiány közötti 
ellentmondást boncolgatva bemutatja, hogy a kórházak 
költségvetéséből az érzékelhető béremeléseket csak a 
dologi kiadások befagyasztásával lehetett kigazdálkodni. 
Míg 2014-ben a dologi kiadásokra 223 milliárd forintot 
költhettek az egészségügyi intézmények, idén 229 milliárd 
szerepel a költségvetésben. Ez öt év alatt 2,7 százalékos 
növekedést, inflációval korrigálva azonban jelentős reálér-
ték-csökkenést jelent. Eközben a bérekre fordított összeg 
22 százalékkal, 277 milliárdról 339 milliárd forintra nőtt.

A KSH 2018-ra vonatkozó adatai még nem állnak rendel-
kezésre.

Forrás: valaszonline.hu

XVIII. évfolyam 10. szám  l  2019. október
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Az ivóvízben lévő műanyagszemcsék egészségügyi hatásáról
Úgy tűnik, csak minimális egészségi kockázatot jelentenek az ivó-
vízben lévő műanyag mikroszemcsék – állapította meg az ENSZ 
Egészségügyi Világszervezetének (WHO) jelentése. A témában 
elsőként folytatott vizsgálatában a WHO arra a következtetésre 
jutott, hogy a nagyobb szemcsék és a kisebbek legtöbbje felszívó-
dás nélkül halad át az emberi szervezeten. Hozzátették azonban, 
hogy az eredmények kevés információn alapulnak, ezért szükség 
van átfogóbb kutatásra.

A „kicsi” kategóriába sorolt, 5 milliméteresnél kisebb műanyag 
mikroszemcsék megtalálhatók a folyókban, tavakban, az ivóvíz-
hálózatban és a palackozott vizekben. Kutatásuk csak az elmúlt 
néhány évben kezdődött, ráadásul az eddigi vizsgálatok nem egy-
séges sztenderdek alapján folytak, az egyes kutatások különböző 
szűrőket használtak a mikroszemcsék mennyiségének megálla-
pítására. „Lehet, hogy egyszerűen a szűrő méretén múlik, hogy 
egy vízminta literenként ezer, egy másik viszont egy műanyag 
mikroszemcsét tartalmaz” – magyarázta Bruce Gordon, a WHO 
kutatója. Ennek ellenére kijelentette, hogy az eddigi kutatások az 
emberi egészség szempontjából igen megnyugtatóak.

A megfelelő szennyvíztisztítás, amely eltávolítja az ürüléket és a 
vegyi anyagokat, a WHO szerint a mikroműanyagok 90 százalé-
kát is kiszűri. A szervezet ajánlása, amelyet a jelentés után adott 
ki, ezért nem is tartalmazza, hogy az ivóvízben rendszeresen elle-
nőrizni kell a mikroműanyagok mennyiségét. Ehelyett a szolgálta-
tók és a szabályhozók vizsgálják az ismert kockázatokat.

„Kétmilliárdan isznak fekáliával szennyezett vizet, ami évente 
egymillió ember halálát okozza. Erre kell figyelni” – hangsú-
lyozta Gordon. A WHO mindazonáltal súlyos gondnak tartja a 
műanyagszennyezést, ezért ahol csak lehet, a műanyagtermékek 
használatának csökkentését, valamint az újrahasznosítási progra-
mok tökéletesítését ajánlja.

Forrás: MTI/BBC

Gyógyszertárban kapnak hepatitis C elleni  
kezelést a bécsi kábítószer-függők
Becslések szerint Ausztriában 20-30 ezerre tehető 
a hepatitis C fertőzöttek száma, az injektáló szer-
használók körében pedig különösen magas, 60-80 
százalék az arányuk. Mivel a betegség a modern 
gyógyszerekkel már jól gyógyítható, az osztrák fő-
város hepatitis C hálózatot hozott létre, és „Let’s End 
Hepatitis C in Vienna” címmel programot dolgozott 
ki a fertőzött droghasználók kezelésére.

A projekt keretében a szerhasználók a simmeringi 
Ludwigs Gyógyszertárban már nemcsak a leszokást, 
illetve ártalomcsökkentést célzó ópiát-szubsztitúciós 
készítményhez jutnak hozzá, hanem a hepatitis C elle-
ni gyógyszerekhez is. Így biztosítani tudják, hogy az 
érintettek tényleg rendszeresen bevegyék a hepatitis C 
elleni szereket, ami kulcsfontosságú a gyógyuláshoz, 
és az alacsony küszöbű ellátással egy olyan csoportot 
is elérnek, amelyet egyébként nagyon nehéz lenne be-
vonni a hagyományos egészségügyi ellátásba.

A modell annyira sikeres, hogy eddig 370 intravénás 
droghasználónál felügyelték a gyógyszerek bevételét, 
és körükben 99,6 százalékos gyógyulási arányt értek el.

Az újszerű kezelési lehetőség mellett szűrőprog-
ramot is indítottak. Egy diplomás ápolókból, pszi-
chológusokból és szociális munkásokból álló csapat 
felváltva várja a kilenc bécsi egészségügyi hivatal 
egyikében az ópiát-szubsztitúciós terápiában részt 
vevőket, hogy a helyettesítő szerek felírása mellett a 
hepatitis C fertőzésről is tájékoztassák őket, és bele-
egyezés esetén mindjárt el is végezzék a tesztet.

A „Let’s End Hepatitis C in Vienna” elnevezésű 
projektet a Wilhelminenspital és a Suchthilfe Wien 
jegyzi, amelyek életre hívták a Bécsi Hepatitis C Há-
lózatot is. A Wilhelminenspital Hepatitis Ambulanci-
ája mellett a Suchthilfe Wien-nél is kialakítottak egy 
alacsonyküszöbű hepatitis ambulanciát, ahol minden 
együtt van az intravénás droghasználók ellátásához: 
nappali melegedő, éjjeli menedék, tűcsere-program 
és egy ambulancia addiktológusokkal, pszichiáterek-
kel, ápolókkal, szociális munkásokkal, HIV-specia-
listákkal és hepatológusokkal.

Bécs célja a projekttel, hogy tevőlegesen is hozzájá-
ruljon a WHO 2016-ban elfogadott céljaihoz. Vagy-
is, hogy 2030-ig 90 százalékkal csökkentsék az új 
hepatitis C fertőzöttek számát és 65 százalékkal a 
betegség miatti halálozások arányát.

Forrás: Eurocomm-PR/Bécs Város  
Külképviseleti Irodája

http://www.eurocommpr.hu/
http://www.eurocommpr.hu/
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Kultúrcseppek
Budapest legendás kávéházai: 
Az eredeti Pilvax
A belvárosban, a Pilvax köz épületei mellett korábban házak álltak. 
Ezek egyikében működött a Pilvax Kávéház. Az épület ugyanúgy 
a 20. század nagyszabású építkezéseinek útjában állt, mint a Petőfi 
Sándor utolsó lakhelyeként szolgáló, a vízszintes 1. sor megfejtése-
ként szereplő épület – annak helyén, a Rákóczi út és a Síp utca ta-
lálkozásánál a Guttmann ház magasodik. Ezért nem láthatjuk ma az 
eredeti Pilvax Kávéházat, a márciusi ifjak kultikus találkozóhelyét. 
Bár 1900. november 4-én még emléktáblát helyeztek el a falán, az 
1910-es évek közepén a háznak már nyoma sem volt.

A legendás Pilvax elődje a Café Renessaince volt az Úri, vagyis a 
mai Petőfi Sándor utcában. 1838-ban alapította Privorsky Ferenc. 
Nála dolgozott kávéslegényként Pilvax Károly. Az osztrák fiatal-
ember 1841-ben költözött Budapestre, magyar nőt vett feleségül, 
és 1842-ben átvette főnökétől az üzletet. Mivel az új tulajdonos fe-
lesége ragaszkodott ahhoz, hogy az ő nevük legyen a cégtáblán, a 
kávéházat is átkeresztelték Renessaince-ról Pilvaxra.

Pilvax 1846-ban a kávéházát bérbe adta Fillinger Jánosnak, aki meg-
hagyta a nevet. Ebben az időben vált a fiatalok emblematikus közös-
ségi pontjává. Itt találkozott egymással a későbbi forradalmi ifjúság; 
többek között Jókai Mór, Petőfi Sándor és Tompa Mihály törzshelye 
volt. Az értelmiségiek és radikális gondolkodók rendszeresen szer-
veztek összejöveteleket a Pilvax Kávéházban. Kossuth Lajos nyomán 
egyikük – akinek neve a függőleges 20. sorban olvasható – 1848. 
március 11-én ott írta meg a változást indító, pontokba szedett köve-
teléseiket. A fiatalok szerették volna a 12 pontot eljuttatni Pozsonyba, 
hogy ezzel is támogassák a reformista ellenzéket az országgyűlésen.

Március 14-én este egy Pozsonyból érkezett férfi mondta el, hogy 
Bécsben kitört a forradalom. A következő napon Petőfi Sándor el-
szavalta a Nemzeti Dalt. A Pilvax Kávéházat – ugyancsak Petőfi 
javaslatára – a függőleges 15. sor megfejtése szerint nevezték. A 
kávéház az ellenállás egyik gócpontja lett, később a szabadságharc 
idején még toborzóirodaként is használták.

Miután a márciusi ifjak közül többen is meghaltak, a szabadságharc 
elbukott, a kávéház Café Herrengasse néven működött tovább, az 
időközben elhunyt Pilvax Károly özvegye másnak adta bérbe, Fil-
linger János pedig egy másik kávéházban folytatta a munkát.

A 19. század végére az egykori Pilvax Kávéháznak már hatalmas 
konkurenciája volt az 1873-ban, a városrészek egyesítésével létrejött 
Budapesten. Más kávéházak váltak a szellemi élet központjává. Végül 
1911-ben az épületet elbontották, így tűnt el végleg az eredeti Pilvax 
Kávéház. 1921-ben alapítottak egy másikat, Pilvax néven a Városház 
utca és a Pilvax köz sarkán. Ennek az utódja a ma is üzemelő hely. 

Vízszintes 
1. Megfejtés 12. Magyar jégkrém márka 13. Matróz ital 14. Ami-
ből a növény lesz, névelővel 16. Község Vas megyében 19. Cereb-
rális 21. SB 23. Acute tubular necrosis 24. Ismert holland haszon-
gépjármű márka 26. Egy végtelen yard! 27. A buddhizmus egyik 
irányzata 29. A légző rendszer és az emésztőrendszer részben közös 
része 31. Nemzetközi mértékegységrendszer 32. Szándékozik 33. 
Bálok hagyományos nyitótánca Magyarországon 34. Bajnokcsa-
patok Európa Kupája 36. Abszolút, teljes (szleng) 37. Kettős betű 
38. Az Antonov gépek típusjele 39. Vállalatirányítási rendszer 41. 
Biztonságintegritási szint (Safety Integrity Level) 42. Ismert, nem-
zetközi utazási iroda 43. Idős 45. Ne menj tovább! 46. SÁ 48. Haj-
nali időpontban 50. A mondat eleme 51. Nem használ! 53. Magyar 
olajipari nagyvállalat 54. Harap a kutya 56. A nagy varázsló 57. A 
tanító szanszkrit elnevezése 60. Árvízvédelmi töltés 62. Ütközet 
63. Mongol uralkodó 65. Fajta 67. Hasonlóságot jelző határozószó 
személyek, dolgok, cselekvések, történések között 68. Fejfedő 70. 
Elektronikus kép, fotó egyfajta fájl-kiterjesztése 71. Megromlott 
szalonna jelzője

Függőleges
2. Rangjelző 3. Ritka női név 4. Kismalac, disznó népies, becé-
zett formája 5. Dél-nyugat ázsiai ország, régen Perzsia volt a neve 
6. Budapest repülőtéri rövidítése 7. Azonban 8. YA 9. Fohász 10. 
Enged 11. Pálinka is van ilyen 15. Megfejtés 17. A santa (szent) 
rövidítése az olasz nyelvben 18. Narancssárga színű pigment, 
amely a fotoszintézisben is nagy szerepet játszik 20. Megfejtés 22. 
Naptejjel kezel 24. Nótás kedvű (népies) 25. Fából készült konyhai 
edény 28. A –nak párja 29. Gyakorító képző 30. Konyhai edény 
35. Román légitársaság 37. ….. József, a magyar futsalválogatott 
szövetségi kapitánya 39. Nem kevés! 40. Szőnyeget kiráz 42. Vuk 
kedvenc vacsorája (!) 44. Nyakmelegítő 47. Piaci eladó 49. Radi-
átor eleme! 52. Idegen vonat 55. Kerék fémabroncsa 58. Utolsó a 
gyerek szlengben (utso) 59. Például a szénaköteg is ez 61. Fogadás 
összege 63. Kicsinyítő képző 64. Az adóhatóság korábbi neve 66. 
Idegen női név rövid alakja 68. KA 69. A pascal, mint a nyomás 
mértékegységének rövidítése

A helyes megfejtést beküldők között utalványt sorsolunk ki.
Beküldési határidő: 2019. november 8.

Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.)

XVIII. évfolyam 10. szám  l  2019. október
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JAZZ
Gül Baba Jazz Nights 

Közreműködik: Efe Turumtay (hegedű), Cenk 
Erdoğan (gitár, fretless gitár), Tomáš Liška (nagy-
bőgő), Dés András (ütőhangszerek)

Az eltérő zenei-kulturális hátterű virtuózokból álló 
nemzetközi kvartett, kollektív identitását keresve, 
az egyre táguló zenei horizontokra veti pillantását. 
A Bécsben élő török hegedűművész, Efe Turumtay 
által nemrégen alapított csapatban a cseh bőgős, 
Tomáš Liška káprázatos basszusfutamai és Dés 
András megkapó ritmusképletei mellé a fretless gi-
tár nemzetközi hírű török virtuóza, Cenk Erdoğan 
csatlakozik melankolikus dallamaival. A csupa 
előadóművész-zeneszerző alkotta kvartett első 
koncertjét idén májusban az Opus Jazz Clubban 
adta, s azóta – immár jó néhány nemzetközi fellé-
péssel a háta mögött – a kortárs ethno-jazz színtér 
egyik meghatározó szereplőjévé vált. Turumtay, 
Liška, Dés és Erdoğan szerzeményei egymástól 
látszólag eltérő világok között elegánsan átívelő 
utat jelölnek ki, hangsúlyosan emlékeztetve hall-
gatóikat a jól ismert tényre, hogy a nagyszerű zene 
nem ismer határokat.

Helyszín: Opus Jazz Club
Időpont: november 21., 20.00 

Jegyár: 1800 Ft

Helyszín: Vígszínház
Időpont: november 5., 6., 23., 26., 19.00

Jegyár: 2090–5990 Ft

SZÍNHÁZ
F. Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby
A kultikus, világhírű regény titokzatos szereplői a film-
változat után most a színpadon is életre kelnek. Gatsby, 
a titokzatos múltú aranyifjú fényűző világot teremt maga 
körül, hogy visszaszerezze élete nagy szerelmét, Daisy-t.

Scott Fitzgerald műve nyomán a színpadi változat 
zenéjét Kovács Adrián komponálta, szövegkönyvét  
Vecsei H. Miklós írta, dalszövegeit Vecsei H. Miklós 
és ifj. Vidnyánszky Attila jegyzi, aki egyben az előadás 
rendezője is.

A főbb szerepekben:  Wunderlich József (Jay Gatsby), 
Waskovics Andrea (Daisy Buchanan), Ember Márk (Tom 
Buchanan) 

Fotó: Dömölky Dániel

Fotó: Dömölky Dániel

http://vigszinhaz.hu/person.php?mid=KfLYGMR7VcGjFS
http://vigszinhaz.hu/person.php?mid=WneLroPfoDt5UVaC0MIeHU
http://vigszinhaz.hu/person.php?mid=6b8z6cI0BAXKuo
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KOMOLYZENE
A Budapesti Fesztiválzenekar hangversenye

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: november 21. és 22. 19:45, november 23., 15.30     Jegyár: 3000–15300 Ft

Vezényel: Fischer Iván
Közreműködik: Elisabeth Leonskaja (zongora)

Műsoron:
Dvořák: d-moll legenda, op. 59/1
Dvořák: II. szláv tánc, op. 46/2

Dvořák: Nem mondom el - kórus vegyes karra, op. 29, No. 3
Beethoven: IV. (G-dúr) zongoraverseny, op. 58 (11.21-én 

és 23-án)
Beethoven: V. (Esz-dúr, „Császár”) zongoraverseny, op. 

73 (11.22-én)
Dvořák: VII. (d-moll) szimfónia, op. 70

Folytatódik a Fesztiválzenekar Dvořák-Beethoven-soroza-
ta, amelynek vendégművésze ezúttal Szvjatoszlav Richter 
egykori duópartnere, a zongora nagyasszonya, Elisabeth 
Leonskaja.

Dvořáktól elsőként a felhőtlen Legendák nyitódarabja szólal 
meg a koncerten. A sorozattal gyakran említik párban a Szláv 
táncokat; a cseh népzene szellemében, önálló dallamokra írt 
nyolc mű közül a második csendül fel ezen az estén. Ritkán 
hallhatók viszont itthon a cseh mester vegyes karra írt kórus-
művei; ezúttal a Nem mondom el címűt adják elő a zenekar 
tagjai. Az első félidőt Beethoven egyik zongoraversenye zárja. 

Elisabeth Leonskaja tizenegy évesen az első koncerttel 
debütált zenekari szólistaként, most pedig a negyedik és 
az ötödik zongoraverseny közül választ három fellépésén. 
Mindkét alkotás felrúgja kora szabályait, hiszen – a zene-
történetben először – a szólózongora belépésével kezdődik.
 
A VII. szimfónia sokak szerint Dvořák legsikerültebb da-
rabja. A zenében a forrongó cseh politikai indulatok ugyan-
úgy megjelennek, mint a szerző békés, harmonikus haza-
szeretete. A lassú tételben nem sokkal korábban elvesztett 
édesanyját és fiatalon elhunyt legidősebb lányát siratja el 
a szerző.

Testünk első védelmi vonala, kapcsolatunk a kül-
világgal, ám sokkal összetettebb, érzékenyebb és 
izgalmasabb annál, mint ahogy azt elsőre gondol-
nánk. A szerző német bőrgyógyász, aki közérthe-
tően, szemléletesen és rendkívül szórakoztatóan 
mesél mindenről, ami kültakarónkkal kapcsolatos: a 
testünkről leváló szarusejtektől kezdve az izzadáson 
és a legkülönfélébb bőrelváltozásokon át az ideális 
tisztálkodásig. Könyve laikusok és szakemberek 
számára is hasznos információkkal, új ismeretekkel 
szolgál. 

Park Könyvkiadó, 2017      Ár: 3450 Ft

KÖNYV
Yael Adler: Bőrügyek

Fotó: Marco Borggreve



BIOCO.HU
A C-vitamin kategória győztese, az Inspira Visionary Research 2000 fős közvélemény-kutatása alapján.  
Magyar fejlesztésű és gyártású étrend-kiegészítő termékek.
Gyártja és forgalmazza: BioCo Magyarország Kft.

AZ ÉV TERMÉKE
A fogyasztók döntése alapján 2019-ben a C-vitamin kategóriában a BioCo C+D duo  
1000 mg+D3-vitamin 2000 NE és a BioCo Csipkebogyós RETARD C-vitamin 1000 mg 
nyerte el „Az Év Terméke Díj 2019” elismerést! 

Keresse Ön is a díjnyertes minőséget, válassza a többszörösen 
kitüntetett BioCo C-vitaminokat!


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk19281371

